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 اإلهداء

 لهتقب   امظلومم  قتل الذي الشام "عثمان" السوري خالد أيب اجملاهد الشيخ روح إىل
 .تعاىل اهلل

 .الغدر شهيد احلضرمي سعد أيب روح   إىل

 .فاتح حممد ك  روح   إىل
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أخي ابن  ,البلد حازم أبو ,الشحيل محزة أبو ,تضحياتكم عرب اقهو  ر   د  م   الذي

فيصل  أبو ,الغايل (خطاب) حممد وأخوه (عبداهلادي) الويس عبدالرمحنوحبييب 
 العراقي عائشة أبو ,طيانة الفضل أبو ,جندل أبو, الشرعي احلسن وأبو

 مهيضر  وال عليائهم يف ليهمإ عتذرأ ممن سادمن اآل وغريهم أبوخطاب احلرجيي,
 ألمة ويل, ونار نور دماؤكم ,قضية وتاريخ ملحمة قصة أنتم, عدم ذكري هلم

 .ضيعتكم

..... عنه اهلل رضي طالب أيب بن علي أحفاد... خوارج الدولة يد على األمة شهداء
 .لكم طوىب
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 حفظه هللا الدكتور طارق عبد احلليم فضيلة   تقدميُ 

 ي يف مصرـن  ـ الس   للتيار   العام   األمنيُ 

 :وبعد بعده, نيب   ال من على والسالم والصالة غريه, احلمد يستحق   ال الذي هلل احلمد

, ي  ز ال ون   و ال    :تعاىل قال اهلل, كتاب احلديث أصدق   فإن   م   م ن إ ال   ُم ْت ل ف ني   /هود]  ر ب ك   ر ح 
 قصد  وأ   .البدعة أهل مع السنة أهل يف أو املسلمني, مع الكفار يف هي: املفسرون قال ,[118-119
 َدع ُه،)) :اخلويصرة ذي حديث يف وسلموآله  عليه اهلل صلى قال وسلم,وآله  عليه اهلل صلى حممد هدي اهلدي

َياَمهُ  َصالَت ه ، َمعَ  َصاَلَتهُ  َأَحدُُكم   ََي ق رُ  َأص َحااًب، َلهُ  فَإ ن   َيام ه ، َمعَ  َوص  ُرُقونَ ـيَ  ص  ُرقُ ـيَ  َكَما الد  ين   م نَ  م   م 
مُ  ي ة ، م نَ  الس ه  ٌء، ف يه   يُوَجدُ  َفالَ  ُقَذذ ه   يف   يـُن َظرُ  الر م  ٌء، ف يه   يُوَجدُ  َفالَ  َنص ل ه   يف   يـُن َظرُ  ثُ   َشي   ثُ   َشي 
ٌء، ف يه   يُوَجدُ  َفالَ  ر َصاف ه   يف   يـُن َظرُ  ي  ه   يف   يـُن َظرُ  ثُ   َشي  ٌء، ف يه   يُوَجدُ  َفالَ  َنض  َم، الَفر ثَ  َسَبقَ  َقد   َشي   َوالد 

َدى َرُجلٌ  آيـَتـُُهم   يـَي ه ،: قَالَ  َأو   يََدي ه ، إ ح  ث لُ  ثَد  ي   م  َعة   م ث لُ : قَالَ  َأو   املَر َأة ، ثَد   ََي ُرُجونَ  َتَدر َدُر، الَبض 
ني   َعَلى  .البخاري ((الن اس   م نَ  فـُر َقة   ح 

وآله  عليه اهلل صلى اهلل رسول هبا رش  ب   اليت الطائفة بتلك عنه اهلل رضي علي   عهد منذ الزمان ماج وقدْ 

 مجاعة مث مبصر,ى مصطف شكري مجاعة منها, ثالثة نا,رْ وعاش   ا,نْ فرأي    شظاياها, بنا قتحل    حىت ,سلمو 
 .اجلزائر يف الزوابري

 املدينة يف محزة أيب عهد على أسالفها بركب والتحق   سابقيها, على تغط   قد األثايف ثالثة ن  أ إال  
 له وكان ,املفتوحة األراضي يف السنية الكيانات أضعف مما وغريمها املغرب, يف اخلارجي يزيد وأيب ومكة,

 ونشرت أذاها حط ت اليت املارقة, العوادية ة  احلروري   رقة  الف   هي اإلسالمية, الرقعة امتداد على ر  األث أسوأ  
 قتل بذاهتا تتول   حيث من النصريي البقاء دعم يف األثر أكرب هلا فكان خاصة, الشام أرض يف فتنتها
 .هناك جتمعاهتم أقوى وحماربة ,السنة جماهدي أفضل

 استنباط هو الفرق, علم أو التاريخ علم يف سواء الفرق, تلك تأريخ ليهإ ىأد   ما أهم   من ولعل
 .رةدب  م   وهي ال لةقب  م   وهي الفتنة ن  وْ ر  ي   ف    املسلمون, مه  ر  ذ  حْ  ي   كي هلم, املميزة العالمات
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 مظهر.د الفاضل الشيخ البننا" املارقة دين كشف يف الفارقة العالمات" يدينا بني الذي العمل وهذا
 هذا سياق يف يأيت الشرقية, املنطقة يف اجملاهدين شورى جملس وعضو الشرعية اهليئة رئيس الويس,
 الفرقة تلك لعالمات يتصدى أنه هو العمل هذا يزةوم  . قادر   كل   على العصر   واجب   هو الذي التحذير  
 وعالماهتا ة,ذ  بالق   ة  ذ  الق   و  ذْ ح   لسابقاهتا ومشاهبتها التارخيية, العالمات ناحية من العوادية, احلرورية

 وجرائمهم لهمي  ح   من الكثري يكشف نهأ كما. عقيدهتم وخ ط ل دينهم فيْ ز   تكشف حيث من ديةق  الع  
 أشك ال عليه باالطالع جدير حبث فهو. الشام يف أمرهم اجملاهدين على خر ب الذي املعاش وواقعهم

 .ذلك يف

 . الويس.د الفاضل الشيخ اجملاهد حسنات ميزان يف اهلل جعله

 .العاملني رب هلل احلمد أن دعوانا وآخر

 احلليم عبد طارق. د

 .1436 األول ربيع 29 – 2014 يناير 19
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 حفظه هللا باعيالس   هاين الدكتور فضيلة   تقدميُ 

 للدراسات املقريزي مركز ومدير مبصر ين   الس   اري  للتـ   املساعدُ  العام   األمنيُ 
 

 :وبعد وسلموآله  عليه اهلل صلى اهلل رسول على والسالم والصالة هلل احلمد

 اجملاهدين شورى جملس وعضو الشرعية اهليئة رئيس الويس مظهر الدكتور الفاضل   اجملاهد   إيل   أرسل  
" املارقة دين كشف يف الفارقة العالمات" املوسوم لبحثه دمةم قْ ت    له ألكتب بالشام الشرقية املنطقة يف

 . اوواقعم  اشرعم  الدولة مجاعة حقيقة يكشف تأصيلي ثحب أنه صدارته يف وكتب

 أحسبه! اخلوارج عن اتقليديم  احبثم  وليس الشام حمنة من ولد أنه البحث هذا ة  ي  ز  م  : التوفيق وباهلل أقول  
 دراسة إهنا. اوحديثم  اقديم  اخلوارج ومنهج مبعتقد ربطها واقعية تأرخيية وشهادة ,ميدانية لدراسة أقرب احبثم 

 أن اهلل ر  د  ق   ال تكاد ,األمة جبسد تسري اليت الفتاكة التكفري" غنغرينا"ل  بشجاعةي للتصد فهامؤل   كتبها
 القول؛ من اعم دْ ب   ليس السلوكية أو ديةق  الع   األمراض سواء اجملتمعات ألمراض التصدي إن!. عليها تقضي

 ىتصد   السالم عليه وحن  ف    أقوامهم؛ أمراض وال  ف  غْ ي    ومل للتوحيد يدعون كانوا ؛السالم عليهم األنبياء منهج إنه بل
 يف واألصنام الكواكب عبادة مرض لتفشي تصدى السالم عليه وإبراهيم قومه, يف األصنام عبادة ملرض

 الفرعنة لداء تصدى السالم عليهى وموس وامليزان, الكيل لتطفيف تصدى السالم عليه وشعيب جمتمعه,
 عصره, يف والشعوذة بالطب الناس لولع وتصدى موسى لشريعة مكمالم  جاء السالم عليه وعيسى والسحر,

 واستعباد وظلم األوثان عبادة من عصره ألمراض وتصدى ,األنبياء   به اهلل   ختم سلمآله و و  عليه اهلل صلى وحممد
 أن بعد الناس ز  ج  حب    ليأخذ اهلل فأرسله! املنكرات من وغريها اخلمر وشرب ,الربا وشيوع للبشر, البشر
 .منها ر  ذ  وح   الشرك أمراض على فقضى! النار من حفرة شفا على كانوا

 ألمراض التصدى يف ؛السالم عليهم اهلل أنبياء منهج على سار قد الويس مظهر الدكتور أن وأحسب
 يف الشاخصة الغالة تنة  ف   اجلهادية؛ الساحة ت  ر  ض  أ   عمياء؛ وفتنة هياءد   بداهية صيبأ   فالشام !أقوامهم

 يف غالوا لقد!! الرافضية بشار السفاح وشبيحة النصريية شوكة ىوقو   ,اجملاهدين شرذم الذي الدولة تنظيم
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! اجملاهدين خاصة املسلمني كفروا السنة؛ أهل لقواعد ُمالفة قواعد لدولتهم فنحتوا" الدولة" صنمية
 !.وتقتيالم  اتفجريم  التكفري فأردفوا!! اناد  حْ وو   رافاتز   للمجاهدين تكفريهم ق  ف  وط  

 شرخ كيف وبني   الشامية, اجلهادية للساحة وتقويه دهرْ وس   ضهرْ ع   يف مظهر الدكتور وأفاد   أجاد   لقد
 وعلماء ,اقديم  السنة أهل السلف علماء أقوال من فريد د  قْ ع   يف األحداث منظ   فقد هلا؛ الدولة تنظيم  
 من هال  س  ي   كان مة  قي   علمية   ت  ك  ون   ة,حي   وواقعات شهادات إىل باإلضافة املعاصرين, اجلهاد أهل السنة
 على املستطري وضررها ,الدولة تنظيم ة  وحروري   ة  خارجي   على الضوء   طفسل   العلم, أهل أقوال ثنايا

 عالج إىل حتتاج! بليغة   إصابات   اإلسالمي   م   والعال   بل ؛والعراق الشام أصابت   أفكارها فشظايا! املسلمني
 اإلسالم سنام روةذ   يعود حىت العضال؛ الداء هلذا الغيورين املخلصني األمة علماء مبواجهة ناجع حاسم

 !.الغالة هؤالء اختطفه الذي الصحيح مساره إىل

 نفع الويس مظهر الدكتور الشيخ ببحث االستمتاع ن  م   املتواضع بتقريظي ئ  القار   م  ر  حْ أ   أن أريد ال
 أن العظيم   اهلل أسأل  . األمة جبهاد ة  م  ل  م   نازلة يف خاصة ع  مات   مهيب قشيب ثوب يف أخرجه إذْ  به؛ اهلل

 .آمني اللهم. تعاىل اهلل بإذن القيامة يوم هبا نتفعي   جارية صدقة يكون وأن فيه ك  بار  ي  

 كتبه      

 السباعي هاين .د

 م2015 فرباير 20 ه  1436 أوىل مجادى غرة
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 الشيخ أيب قتادة الفلسطيين حفظه هللا  فضيلة تقدمي

 بسم هللا الرمحن الرحيم

ا فيه ا كثريما طي بما مباركم والصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسلني حممد وآله  ,احلمد هلل محدم
 أما بعد.... ,وصحبه أمجعني

الفارقة يف كشف دين العالمات )فقد أطلعين الشيخ الدكتور مظهر الويس على كتابه املعنون 
استقصى الشيخ  وقد   فيه ضالل فرقة مجاعة الدولة اليت يقودها املسمى بأيب بكر البغدادي, ني   ب   ي    (املارقة

عليه هو دين إخواهنم ممن  مْ بأن ما ه   العلم   كتابه    ئ  لقار  ليحصل   ؛فيه صور هذه اجلماعة وواقعها
 ,أوهلما قرب الشيخ من احلدث املعاصر تان,ي  ز  لكتابه م  وقد حصل  )اخلوارج(, سبقوهم يف الضالل أي

كذلك حصل له الكثري من مظان النظر يف  حيث شهد أمرهم لوجوده يف أرض اجلهاد يف سوريا الشام,
وقد عويف الشيخ حبمد  ,والناس حني يغلطون إمنا ينشأ غلطهم يف هذين البابني أويف أحدمها املتقدمني,
 اهلل منهما.

إال أن كتابه خال من نربة الصراخ واقتصر  ؛رم هده الطائفة الضالةما رأى وعايش ج   والشيخ على
أحسن يف هذا, إذ يستطيع قارئ هذا الكتاب أن خيرج حبكم  على اجلانب العلمي يف الباب, وقد

 ,الكتاب وهذا أحسن ما يف ,صحيح فيهم دون أن تنازعه نفسه أن الكاتب يريد أن يسرق عقله وفكره
 من جوانب حسن أخرى أمهها: فيهما  مع

مع  ,عنه عارض بأدب ال جتاوزمع مناقشة للم   ا,ا وعملي  حماولة استقصاء جلوانب البحث علمي   -
وخاصة هذا الصراخ الصادر من أتباع هذه  ,يف الواقع من صخب عنيف حول هذا الباب

 .ما ختلو هلم كلمة دون سباب وقلة دينل  ق    إذ ,اجلماعة الضالة
وهذا  الكاتب إخراج نفسه ورأيه من هذا األمر, وإعادته ألهل العلم يف كل كلمة قيلت,حماولة  -

وإن  ,ولعل الشيخ يعلم حال الناس اليوم ,الكثرية إذ فيه النقوالت ,الغالب على هذا الكاتب
فأحال ألهل العلم ليحصل القبول والرضى ملن  ,النظر اىل الكاتب يسبق النظر اىل املكتوب

 أنصف.
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إال  ,وتستحل دماءهم ,ر ُمالفيهاف  ك  فعلى الرغم من أن مجاعة الضالل هذه ت   ,العدل يف القول -
ز قتاهلم حىت  ج   ومل ي   ,كمهم أقوال أهل العلميف ح   ر  ك  ذ ذ  إ ,أن الدكتور مل يعاملهم إال بالسنة

ري لكن ال يكن محل كالمه على غ وهذا إنصاف ودين منه قد يوافق وقد خيالف, يصولوا,
منا سببه عدم معرفة حقيقة هذا إ - فيما أراه -اإلنصاف, هذا مع أن أكثر املتعاطفني معهم 

 وخاصة من خارج األرض, والبعيدين عنهم. ,الذي عليه هذه اجلماعة ؛اجلرم الكبري

 ا:وختامً 

وأقام هلم معامل اهلدى يف  ,وفيه إعذار إىل اهلل تعاىل أن صاحبه قد نصح لألمة ,الكتاب عمل جيد
 ؛يطلب من البشر التشابه وال التطابق وال والضالل, وهذا كاف للحكم عليه, قوم هم البهت والكذب

 فسد احلب وأصول العلم.ن اختلفوا يف بعضها مما ال ي  إو  ,لكن يقبل منهم عموم الدخول يف احلق

ويرضى, وأسأل اهلل تعاىل  ب  ح   ا ي  م  كم ل  ووفقنا اهلل وإيا  ,جزاكم اهلل خري اجلزاء شيخ مظهر الويس
 .وسلموآله صلى اهلل عليه للذب عن دينه وسنة حبيبه حممد  ؛عين وعنك النار يوم القيامة ب  ذ  أن ي  

 واحلمد هلل رب العاملني... ؛آمني ؛آمني

 قتادة الفلسطيين وأب    
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 الشيخ أيب العباس الشامي حفظه هللا فضيلة تقدمي

 الرمحن الرحيمبسم هللا 

 ...هلل, والصالة والسالم على رسول اهلل, وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه, وبعد: احلمد

))تكون النبوة فيكم ما شاء هللا أن تكون، ث يرفعها إذا شاء أن : صلى اهلل عليه وآله وسلمقال النيب 
تكون، ث يرفعها إذا شاء هللا أن على منهاج النبوة، فتكون ما شاء هللا أن  يرفعها، ث تكون خالفة

يرفعها، ث تكون ملًكا عاضًّا، فيكون ما شاء هللا أن يكون، ث يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ث تكون 
، فتكون ما شاء هللا أن تكون، ث يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ث تكون خالفة على منهاج  ملًكا جربايًّ

 .[صححه األلباينرواه أمحد وغريه و ] النبوة، ث سكت((

فهذا يعين أن األمة اإلسالمية هي اآلن  وإذا صح تأويل احلديث على أننا يف عصر امللك اجلربي,
 على أبواب خالفة على منهاج النبوة. وقد ورد ذكر "خالفة على منهاج النبوة" مرتني يف احلديث.

ن وم   وسلموآله صلى اهلل عليه حاب النيب األوىل: وهي اخلالفة اليت كانت بعد النبوة, وكان سادهتا ورجاهلا أص
 له اليوم.وسلك سبيلهم يف عصره. والثانية: هي ما نؤم   ,أخذ عنهم

خالفة على منهاج )باالسم نفسه  - ارغم تباعد ما بينهما زمني   -واملقصود أن ذكر العهدين 
 هلا. وقد أن يكونوا أهالم  له داللته اإلرشادية التوجيهية ألصحاب اخلالفة الثانية, إذ يطمعون (النبوة

احلكمة اإلهلية ترتيب النتائج على أسباهبا الكونية والشرعية, فمهما ختلفت هذه األسباب أو  اقتضت  
ا. فكأنه يقول هلؤالء الطاحمني: ال تضيعوا شيئم  سبحانه وتعاىلإال أن يشاء اهلل  ؛بعضها ختلفت النتيجة حبسبها

األوىل, وخذوا منها النهج ( خالفة على منهاج النبوة)جهدكم ووقتكم فيما ال طائل حتته, عودوا إىل 
 والطريق والصفات واألعمال, ن ق م لكم خالفة على منهاج النبوة كما أقمناها هلم.

وىل: تعظيم حرمات املؤمنني ودمائهم, وإقامة األ (خالفة على منهاج النبوة)ومما كان عليه أصحاب 
العدل بينهم, واالبتعاد عن ظلمهم ما أمكن. وهلذا ملا نبتت نابتة اخلوارج األوىل اخلارجة عن هذا األصل 

ألقتلنهم ))ما ترددوا يف عالجهم بالعالج النبوي الشرعي:  - أهل السنة واجلماعة - العظيم ألهل احلق
 ما تبني هلم حاهلم, وانكشف هلم أمرهم وضالهلم. إال مبقدار ((قتل عاد
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, وبيان حال ما (تعظيم حرمات املؤمنني ودمائهم)وبيان ما عليه أهل احلق يف هذا األصل العظيم 
خالفة على منهاج )هو أحد صفات أهل  ؛خالفه, مث إقامة حكم اهلل عليه بالسنان بعد البيان بالربهان

 األوىل. (النبوة

جاء يف هذا السياق نصرة  ؛فيس لفضيلة أخينا الشيخ اجملاهد الدكتور مظهر الويسوهذا الكتاب الن
الدولة اإلسالمية يف )ا ا وهبتانم الذين تسموا باسم أهل احلق زورم  ؛ا للزائغني خوارج العصرللدين, وقمعم 
 , وهم أوىل باسم قطاع الطرق من هذا االسم.(العراق والشام

القلم  :وهو طالب العلم اجملد الذي محل لواء نصرة الدين بكال النوعني من السالح ؛كيف ال
, رمحه اهللكشيخ اإلسالم ابن تيمية   ؛والسنان, شأنه شأن سائر العلماء الربانيني السابقني واملعاصرين

ىل هلذه الفئة عبد اهلل عزام. وقد عاصر الكاتب معنا النابتة األو  –بإذن اهلل تعاىل  –واإلمام الشهيد 
وحماولة استئصاهلم جزاه اهلل عن  ,مث يف مدينة دير الزور, وقام جبهادهم ,"صيدنايا"املارقة يف سجن 

 اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء.

ف كاتبه الكثري من املعاناة حىت ل  ك   هذا الكتاب لبنة عظيمة من لبنات الصراع بني احلق والباطل,
وأدعو عموم املسلمني وطالب العلم واجلماعات اإلسالمية اجملاهدة خاصة  خروجه هبذه الصورة املشرقة.

 إىل االستفادة منه والبناء عليه.

أفضل ما اطلعت عليه للتأصيل يف هذا الباب يف هذا العصر, وال أدعي  - يف حدود علمي -وهو 
 معايبه. د  ع   أن ت   بالم له العصمة من اخلطأ, ولكن كفى باملرء ن  

 صلى اهلل على حممد وآله.واهلل أعلم و 

 كتبه       

 أبو العباس الشامي

 خادم اجملاهدين يف بالد الشام
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 مارية القحطاين  تقدمي الشيخ اجملاهد أيب

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالم على نيب اهلدى حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد :

على البحث املعنون ب )العالمات الفارقة يف كشف  حفظه اهللفقد أطلعين األخ الدكتور مظهر الويس 
ا ث ر ي ا؛ عاجل فيه أضخم نازلة يف ساحات اجلهاد؛ قد نالت من التيار  دين املارقة( فوجدته حبثما قي مم

ت العلماء واملفكرين يف ة حري  ا, نازلومن التيار اجلهادي السين الشامي خصوصم  ؛ااجلهادي العاملي عمومم 
من أوائل املتصدين  -حفظه اهلل  -الكثريين منهم, فكان الشيخ الدكتور مظهر  ري  والزالت حت   ,بداياهتا

واختلط مداد قلمه بدماء رفاقه وصحبه  ,ا بالسيف والبيانوجهادم  وإفتاءم  ,ا شرعي  هلذه النازلة  تأصيالم 
اخلوارج املارقة, فولدت الكلمات من رحم األحداث الضخمة اليت  الذين قضوا حنبهم يف تصديهم لعادية

ا ال نظري له, حيث بلغ إجرام هذه املارقة حبق املسلمني يف الشام مبلغم   أمامها,وقف العامل بأسره مذهوالم 
الذين أفسدوا بدايةم جهاد الشام  ؛فكانت كلمات هذا الكتاب صادقة مؤصلة مفصلة ملنهج اخلوارج

وانتهاء جبهاد أفغانستان قلعة الصمود اليت  ,ا جبهاد جزيرة العرب واملغرب اإلسالميمرورم  ,والعراق
حتطمت على عتباهتا قوى الشر أمجع, وقد حاولت هذه اجلماعة املارقة خائبة تشويه منهج اجلامعة 

ا يار اجلهادي خوفم وترشيد الت ,معاين السياسة الشرعية ,اخلراسانية اليت مازالت تعلم التيار اجلهادي برمته
فخاب القوم  ,هوا اإلسالم واجلهاد واخلالفة والشريعةو  من منزلقات الغلو واإلرجاء, وهم قبل هذا كله ش  

وعرب ضخ األموال  ,والكذب والتدليس ,عرب التضخيم اإلعالمي ,وخسروا بتصدير منهجهم الفاسد
خون وطلبة علم مؤصلون, عرب كتبهم الطائلة لشراء الذمم, ووقف بوجه ذلك الزحف الومهي علماء راس

ألنه وصف النازلة  ؛ا من نوعهفريدم  ومقاالهتم وأحباثهم وأشرطتهم وحماضراهتم, فقد كان هذا البحث حبق  
لطريقة العالج  ه  ر  كْ عن لغة الثأر من اخلوارج, مث ذ   اوبكل موضوعية وجترد بعيدم  ,اا وتارخيي  ا واقعي  توصيفم 

نية مشروعة, فكما أن هذا السم الزعاف خرج من الشام وانتشر بكافة الساحات النبوية وفق تراتبية س
وعصمه  ,ملن كانت له أدىن شبهة ؛ا حبول اهلل وقوتها شافيم لسمم ا وب  اجلهادية, فسيكون هذا البحث ترياقم 

وطلبة تنفع معها اآليات احملكمات, عافانا اهلل من ذلك, فأنصح مجيع الدعاة  اهلل من الشهوات اليت ال
مث السهر واجلد بتدريسه  ,واستخراج اللطائف منه ,العلم يف ساحات اجلهاد بقراءته ومدارسته
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وليس  ,وخالفتها الراشدة على منهاج النبوة ,الذين يتطلعون إلعادة جمد األمة ؛للمجاهدين الصادقني
 ,يل عجلة اجلهادوتعط ,والتكفري واستباحة دماء املسلمني ,والكذب والتدليس ,على املنهج البدعي

 فال ,وقتل الروح املعنوية للمجاهدين, فالقلم صنو للسيف ,ومتزيق اجملتمعات السنية املسلمة اجملاهدة
 .تقل أمهية عن صيحات التكبري يف ساحات الوغى وصيحات البالغ والبيان ال ,يفرتقان

ألهل العقول الراجحة املخدوعة هبم أن يعودوا لرشدهم ويرجعوا للحضن  ن  أْ أمل ي   ؛وبعد كل هذا
ا قد ضلوا, ويرشد به ويهدي به أقوامم  ,اا عميم هبذا البحث أقوامم  رص  ب  السين, فأسأل اهلل العلي القدير أن ي   

أهيب جبميع والتزموه يف مجيع الساحات اجلهادية, و  ,فعرفوا طريق احلق ؛ا قد متايزت عندهم املناهجأقوامم 
خالصة جتربة جهادية ضخمة مع خوارج )املؤسسات اإلعالمية بأن تقوم بنشره وطباعته وتوزيعه ألنه 

وقد خطت هذه بدماء طاهرة صادقة من قيادات  ,واحنراف عقائدهم ,منهجهم ف  يْ ز   تْ ن  ي   ب    ,العصر
 (.اي على اهلل أحدم نزك   وال حنسبهم واهلل حسيبهم ؛وجنود صادقني وُملصني لدينهم ,شرعية وعسكرية

وأن يكون من العلم  ,وأن يكتب له القبول ,وأسأل اهلل العظيم أن ينفع األمة هبذا البحث النافع
إنه على ذلك لقدير وباإلجابة  ,الذي ينتفع منه, وأن يوفق طالب احلق ويهديه خلريي الدنيا واآلخرة

 هلل رب العاملني. جدير, واحلمد

 أخوكم               

 الغريب املهاجر: أبو ماراي القحطاين
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 ةٌ ــمَ د   ـقَ ــمُ 
د وا و ال  :القائل يف حمكم التنزيل احلمد هلل رب العاملني ه ا ب  ْعد   أل ْرض  ٱ ف   ت  ْفس   ْدع وه  ٱو   إ ْصل ٰ ح 

ْوفما ن ني  ٱ م ن   ق ر يب   لل ه  ٱ ر مْح ت   إ ن   و ط م عما خ  السالم على نبينا و  والصالة ,[56/األعراف]  ْلم ْحس 

َك ع َباَدَة هللا ، فَإ ن  إ  )): القائل حممد ، َواَل تـُبَـغ  ض  إ ََل نـَف س  ن  َهَذا الد  يَن َمت نٌي، فََأوغ ل  ف يه  ب ر ف ق 
ًرا أَبَقى َبت  اَل َأر ًضا َقَطَع، َواَل َظه  بنعمتني ال ندري أيهما نا علي أنعم) الذيهلل  احلمد ,(1)((املُنـ 

 .(2)(مل جيعلنا حرورية مأ أن هدانا لإلسالم ؛أفضل

 يليق وفضالم  ,ا يليق بنعمتهحنمد اهلل محدم  ,نا متمسكني هبديه مستنريين بسنتهلهلل الذي جع احلمد
 وبعد: أمجعنيصحبه و  على آلهو  ,ا يليق بإنعامهوشكرم  ,تهمن   ب  

ابدروا ابألعمال فتنا  )) :قال سلمو  آلهصلى اهلل عليه و روى اإلمام مسلم عن أيب هريرة أن رسول اهلل  فقد
 نَ م   ض  رَ عَ ينه ب  بيع د  ا يَ ا ويصبح كافرً أو ميسي مؤمنً  ،اا وميسي كافرً كقطع الليل املظلم يصبح الرجل مؤمنً 

 .(3)((الدنيا

، ث فتنة السراء دخلها أو دخنها حربو  ب  رَ هي فتنة هَ  تنة األحالس  ف  )) :وسلموآله صلى اهلل عليه وقال 
صطلح الناس ، ث يَ املتقون يَ ـي   ـل  إمنا وَ  ،ين   وليس م  ين  يزعم أنه م   ،رجل من أهل بييت مي  دَ من حتت قَ 

ا ، فإذلطمته لطمةً  ا من هذه األمة إال  حدً هيماء ال تدع أ، ث فتنة الد  على ضلع ورك  على رجل كَ 
الناس إَل فسطاطني:  حىت يصري ،اميسي كافرً ا و يصبح الرجل فيها مؤمنً  ،ت متادت: انقطعقيل

                                                           
 شاد  ولن ي   ر  سْ ين ي  )إن هذا الد  )لكن معناه كقوله عليه الصالة والسالم:  ,ضعيف ه  د  ن  أن س   والراجح  لف يف إرساله ورفعه, اخت   (1)

 .(الدين أحد إال غلبه(
اأمن كالم  (2)  وبصيغة اجلمع بدل اإلفراد. ,يب العالية لكنه بتصرف يسري جدم
مسلم بن  ,باملسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم صحيح مسلم: املسمى (3)

( باب 1/110حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي ) .بريوت –احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري, دار إحياء الرتاث العريب 
 احلث على املبادرة باألعمال قبل تظاهر الفنت.
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، إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو وفسطاط نفاق ال إميان فيه ،ال نفاق فيه إميان   فسطاطُ 
 .(1)((غد

 احلسن عن الرتمذي رواه ما اكافرم  ويسي امؤمنم  الرجل يصبح معىن بيان يف العلماء عن ورد ومما
, ع ن   إىل بإسناده اق  س  و   البصري :  ه ش ام  ا احل د يث  : ك ان  ي  ق ول  يف  ه ذ  ًنا ))احل س ن  ق ال  م  ب ُح الر ُجُل ُمؤ  ُيص 

ًنا َوُيص ب ُح   م  ي ُمؤ  ي َكاف ًرا، َومُي س  : ي ْصب ح  الر ج ل  م   ((َكاف ًراَومُي س  يه   ق ال  م  أ خ  ه  و م ال ه  ح ر مما ل د  ي  ,و ع ْرض  و ي ْس 
ي م   ال  ل ه , و ي ْس  ال  ل ه   م ْست ح  ه  و م ال ه  و ي ْصب ح  م ْست ح  يه  و ع ْرض  م  أ خ  ح ر مما ل د 

(2). 

وكم من أناس كانوا يف  .ن يف أرض الشام واهلل املستعانوهذا الذي قاله احلسن البصري واقع اآل
 فاستحلوا دماء إخواهنم, صف اجملاهدين يقاتلون معهم انقلبوا بني حلظة وأخرى ليكونوا مع مجاعة املارقة

 يف هذه الفتنة املظلمة, بل إن فسالت الدماء الطاهرة على أرض الشام  ,وأمواهلم بعد أن كانوا حيرموهنا
والسبب كما أخرب املصطفى عليه  ,ام وأمواهلم ليغتاهلم غدرم ى أنفسهنوه علبعضهم غدر بإخوانه الذين أم  

لقد هدد  ,عابرة   وة  زْ ون    لشهوة  و  ,تافه   ملنصب   ض زائل من أمور الدنيا,ر  ع   ل  جْ الصالة والسالم من أ  
 له هذا الوبال   افهنيئم  ؛وكان له ما أراد   ,الظواهريالبغدادي بسيل من الدماء إن مل يستجب له الدكتور 

 .خرةخلطري يف الدنيا واآلا

 اارقة اخلوارج بكالم ينطبق متامم حيث ربط بني هذا احلديث وبني مروق امل رمحه اهلل الشاطيب ر  وهلل د  
ون بالقتل بأبشع الطرق لبناء دولة اإلسالم نيتفنو  ,ة الدولة الذين يستحلون الدماءعلى واقع مجاع

اهلامات وترويع وترهيب إال بفلق الرؤوس و  حيث ال جمال بظنهم لبناء الدولة اإلسالمية ,بزعمهم
 : اهلل حيث قال رمحه ,املخالفني

                                                           
ه ( حتقيق: 241أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املتوف: ,مسند اإلمام أمحد بن حنبل (1)

-10/309) ,م2001-ه 1421ة, الطبعة: األوىل, الناشر: مؤسسة الرسال .عادل مرشد, وآخرون -شعيب األرنؤوط 
 -ود السجستاين األزدي, حتقيق: شع يب األرنؤوط و عث أبو داسليمان بن األش ""سنن أيب داود ودو وأخرجه أبو دا ,(310

(, والبغوي 4/513(, واحلاكم )6/295) ,م2009 -ه 1430حم م د كام ل قره بللي, دار الرسالة العاملية, الطبعة: األوىل, 
املكتب حممد زهري الشاويش,  -( احلسني بن مسعود البغوي, حتقيق: شعيب األرناؤوط 15/19يف "شرح السنة" )

 الصحيحة. لةم. وهو أيضما يف السلس1983 -ه  1403 ,الطبعة: الثانية ,بريوت –دمشق  -اإلسالمي 
سنن الرتمذي, )اجلامع الصحيح( أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي السلمي, حتقيق: أمحد حممد شاكر  (2)

 (.4/488بريوت ) -وآخرون, دار إحياء الرتاث العريب 
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َياَسَة َوأُبـ َهَة ال ُمل ك  َوحَن و  ذَ " يه  ُواَلُة الظ ل م  س  ر َهاب  ال ذ ي ُيَسم   م  اْل   س  اَلُل ال َقت ل  اب  ت ح  ل َك، َواس 
ٌر أَ  تَـَرَعة .َفظَاه  َوَقد  َوَصَف الن يب   َصل ى اَّلل ُ َعَلي ه  َوَسل َم  ي ًضا، َوُهَو نـَو ٌع م ن  َأنـ َواع  َشر يَعة  ال َقت ل  ال ُمخ 

ََذا النـ و ع  م َن اخل  َصال  فـََقاَل:  ََوار َج ِب  َرُءوَن ال ُقر آَن اَل ))اخل  ًما يـَق  ئ  َهَذا قـَو  ئ ض  يـََتَجاَوُز إ ن  م ن  ض 
، مَي ُرُقوَن م َن الد  ين  َكَما مَي ُرُق الس   َو اَثن  َل األ  ، َوَيدُعوَن َأه  اَلم  َل اْل  س  تـُُلوَن َأه  َرُهم ، يـَق  َن َحَناج  ُم م  ه 

 .(1)"((الر م ي ة  

ء  اْلم ر اد ون  ب  ق ول   م  يف  ح د يث  و ل ع ل  ه ؤ ال  ة  و الس ال  ي  الل ه  ع ْنه   يْ ر ة  أ يب  ه ر   ه  ع ل ْيه  الص ال   :ر ض 

ي َكاف ًرا)) ًنا َومُي س  م  : ي ْصب ح  م   الْ  ((ُيص ب ُح الر ُجُل ُمؤ  ري  احلْ س ن  ق ال  . ي د ل  ع ل ْيه  ت  ْفس  م   ح   ح د يث  ر مما ل د 
ه  و ي   يه  و ع ْرض  ر ه   أ خ  , إ ىل  آخ  ال  ي م ْست ح   .ْمس 

يل وعرقلت بيان حقيقة هذه املارقة اليت مرقت يف الشام والعراق وفعلت األفاعولذلك فال بد من 
حبجة أن النظام النصريي قتل  ,تعجب من هتوين البعض جلرائم املارقةلي املرء وإن ,مسرية اجلهاد بأفعاهلا

القاصي ولكن النصريية عدو أمجع  ,ن من جرائم النصرييةو  ونقول هلؤالء سبحان اهلل من ه   ,أكثر منهم
هي الذي ال ينكره حىت يوأصبح ذلك من العلم الضروري البد ,والداين على عداوته وكفره وإجرامه

األطفال الصغار, ولكن املعضلة اليوم يف هذه اجلماعة اليت جاءت تدعي نصرة أهل الشام وتتزىي بزي 
فالنظام النصريي مل يستطع  ,تفعل ما عجز عنه النظام النصريي ولكنها ,وتتشبع بتطبيق الشريعة ,السنة

ولكن مجاعة الدولة كان عدوها األول وال يزال خيار  ,طول حربه أن يقتل هذا العدد من خيار الناس
 موجه ضد هذه النخبة من طليعة فمشروعهم أوالم  ,وفضالؤهم من العلماء والقادة واجملاهدين ,الناس

 فتأيت هذه املارقة لقتل هؤالء الرجال ممن ,األيام األمة اليت بذلت األمة عشرات السنني حىت أعدهتم هلذه
 :ترب كالبشرية أمجع كما قال تعاىل, بل هو يعيعترب الرجل منهم بألف كما يقال

  ْت ْبنا ذل ك   أ ْجل   م ن  يف   ف ساد   أ وْ  ن  ْفس   ب غ رْي   - ن  ْفسما ق  ت ل   م نْ  أ ن ه  : إ ْسرائ يل   ب ين   ع لى ك 
ا - اأْل ْرض   ا أ ْحياها و م نْ  مج  يعما الن اس   ق  ت ل   ف ك أ من   ر س ل نا جاء تْ ه مْ  و ل ق دْ . مج  يعما الن اس   أ ْحي ا ف ك أ من 

ن ْه مْ  ك ث ريما إ ن   مث    ب اْلب  ي نات    . ل م ْسر ف ون   األ ْرض   يف   ذل ك   ب  ْعد   م 

                                                           
حتقيق الشقري واجلميد والصيين, دار ابن  ,الشهري بالشاطيب ,إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي  االْعت ص ام: ل (1)

 (.2/455) ,م2008-ه  1429 :الطبعة األوىل ,اجلوزي
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قتل النفس الواحدة كبرية كبرية، تعدل من أجل ذلك جعلنا جرمية ) :رمحه اهلل سيد قطبقال 
ا يعدل  عظيمً اًل وجعلنا العمل على دفع القتل واستحياء نفس واحدة عم ،اجرمية قتل الناس مجيعً 

 ... وكتبنا ذلك على بين إسرائيل فيما شرعنا هلم من الشريعةاإنقاذ الناس مجيعً 

قتل  لُ د  ع  يَـ  -فساد يف األرض ، ويف غري دفع ل  ت  قَ ل   يف غري قصاص   -إن قتل نفس واحدة 
 ا.الناس مجيعً 

وحق احلياة واحد اثبت لكل نفس. فقتل واحدة من هذه النفوس  ،ألن كل نفس ككل نفس
، وس. كذلك دفع القتل عن نفسهو اعتداء على حق احلياة ذاته احلق الذي تشرتك فيه كل النف

ياهتا أو ابلقصاص هلا يف حالة االعتداء سواء كان ابلدفاع عنها يف حالة ح -واستحياؤها ِبذا الدفع 
، ألنه صيانة حلق احلياة الذي اهو استحياء للنفوس مجيعً  -أخرى  عليها ملنع وقوع القتل على نفس

 .(1)(اتشرتك فيه النفوس مجيعً 

هم مل يقتلوا البشر فقط, هم قتلوا األمل وقتلوا اخلري وقتلوا الطهر وقتلوا كل معىن مجيل, مث نتساءل 
كذلك حيث   ,الدماء اليت سفكها النصرييون بعد إعالن دويلتهم املزعومة أال يتحملون جريرهتاعن 

اصر حلب حفاستعاد محص و  !أعطوا النظام فرصة ليلتقط أنفاسهو  ,قام لنصرته نْ قتلوا م  خذلوا الشعب و 
ففيهم  ,ار, واملرء جيد فيهم مصداق حديث رسول اهلل أهنم كالب أهل النوأطبق احلصار على الغوطة
 :(2) املناوي حيث قال عن سبب وصف اخلوارج "بكالب النار"ني  من أخالق الكالب كما ب   

نْ ي ا احلْ ي اة   يف   س ْعي  ه مْ  ض ل    قوم هم "النار" أهل "كالب)" ن ون   أ ن  ه مْ  حي ْس ب ون   و ه مْ  الد   حي ْس 
 شيطاهنم إبغواء الدين من فمرقوا ،زيغ قلوِبم ويف العبادة يف ونصبوا دأبوا ألهنم وذلك،   ص ن ْعما
 صاروا حىت دواي   أُ  بعدما ذلوافخُ  ،وجهه غري على التنزيل وأتولوا ،واحد بذنب املوحدين رواكف   حىت

 ،ويقنط ويعري يهتك اخلارجي واملفتون ،والرمحة املغفرة ويرجو ويرحم يسرت فاملؤمن ،النار كالب

                                                           
 -الطبعة: السابعة عشر  .القاهرة -بريوت -الناشر: دار الشروق  ,يف ظالل القرآن ل  سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب (1)

 (.2/877ه  )1412
( واحلاكم 519-36/518( )36/470( )36/157( )31/474"اخلوارج كالب النار". حديث "صحيح". رواه أمحد )  (2)

( عن ابن أيب أوف وعن أيب أمامة. وهو يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته 1/120( وابن ماجه )3/660( )2/136)
(1/631.) 
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 ،والعداوة النقص بعني هلم ونظروا ،هللا عباد على كلبوا فلما ،وأفعاهلم الكالب أخالق وهذه
 ابملعىن كالابً  الدنيا يف السنة أهل على كانوا كما ،كالابً  أعماهلم هيئة يف صاروا ،النار ودخلوا
 .(1)(املذكور

تسمية اخلوارج ا من أسباب شيئم  - فك اهلل أسره - أبو الفضل العراقي الشيخ الفاضل بني  كذلك و 
واخلوارج هم أشر الناس، ومن كان على مذهبهم ) ذلك على الواقع احلايل فقال: بكالب النار مسقطما

ا إذ يستحلون قتل املسلمني، ولقد حذر ا وحديثً من سائر اخلوارج، يتوارثون هذا املذهب قدميً 
نعتهم وسلم وآله السلف منهم ومن مذهبهم الرديء، ويكفي يف حقهم أن النيب صلى هللا عليه 

ا عن أسالفهم، ولكن أضافوا إَل منهجهم أبهنم كالب النار، واخلوارج يف هذا الزمان مل َيتلفوا كثريً 
األصل فيهم  ال وهو أن الناس يف البالد املركبة من جهة احلكم ومن جهة ساكنيهاأا ا جديدً فكرً 

ر ذ   هلم وما يدعون إليه بل حنَُ الكفر هكذا على اْلطالق ودون تقييد، وهلذا فإننا نربأ من أقواهلم وأفعا
 .(2)(من جمالستهم واالستماع إَل شبههم

حيث  ,و من األدلة على مروق هذه اجلماعةهلإن الرتدد الذي أصاب الناس جتاه مجاعة الدولة 
 وحتكيم شرعه, يرتدد الناس يف شأهنم ملا يظهره هؤالء الناس من العبادة والطاعة والدعوة إىل كتاب اهلل

مسعت  :أنه قال رضي اهلل عنهد اخلدري يعن أيب سعكما ورد عن ذلك   عليه الصالة والسالمولقد أخربنا املصطفى 
وصيامكم مع  ،رون صالتكم مع صالهتمَيرج فيكم قوم حتق  )): يقول سلم آلهصلى اهلل عليه و ل اهلل رسو 

ميرقون من الدين كما ميرق  ،ويقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم ،وعملكم مع عملهم ،صيامهم
وينظر يف الريش  ،اوينظر يف القدح فال يرى شيئً  ،اينظر يف النصل فال يرى شيئً  ،السهم من الرمية

 .(3)((ويتمارى يف الفوق ،افال يرى شيئً 

                                                           
 (.3/509) ,م1972-ه1391الطبعة: الثانية,  .لبنان –طبعة دار املعرفة بريوت  ,ف املناويو دير  حملمد عبد الرؤ فيض الق (1)
 .144للشيخ أيب الفضل العراقي فك اهلل أسره ص ,معامل الطائفة املنصورة يف بالد الرافدين (2)
صحيح البخاري املسمى باجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وسننه وأيامه,  (3)

أستاذ احلديث وعلومه يف كلية  ,املؤلف: حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي, حتقيق: د. مصطفى ديب البغا
( 6/2540( )4/1928) ,م1987-ه1407الثالثة,  :بريوت, الطبعة –ة جامعة دمشق, دار ابن كثري, اليمام -الشريعة 

 (.2/741) ,صحيح مسلم
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 .وهذا يقتضي التشكك يف حاله :(1)(يتمارى يف الفوق): عياضقال القاضي 

فقوله يتمارى يف الفوق يقتضي  .وقد سبق الفرث والدمويتمارى يف الفوق ) :القرايفوقال  
 .(2)(ا فيهشكوكً ا من الدين مَ وأن هلم نصيبً  ،وقوع اخلالف يف كفرهم

وذلك  ،والتماري الشك ،تتمارى يف الفوق أي تشك) :رمحه اهلل ابن عبد الربقال عالمة املغرب و 
وأن يشك يف  ،يوجب أن ال يقطع على اخلوارج وال على غريهم من أهل البدع ابخلروج من اْلسالم

 .(وكل شيء يشك فيه فسبيله التوقف عنه دون القطع عليه ،أمرهم

 ،شبهه برمية الرامي الشديد الساعد إذا رمى فأنفذ سهمه يف جنب الرمية) :األخفشوقال 
فلم يتعلق ابلسهم دم وال  ،فخرج السهم من اجلانب اآلخر من شدة رميه وسرعة خروج سهمه

 ،اير شيئً  فكأن الرامي أخذ ذلك السهم فنظر يف النصل وهو احلديدة اليت يف السهم فلم ،فرث
ونظر يف الريش فلم  ،اث نظر يف القدح والقدح عود السهم نفسه فلم ير شيئً  ،يريد من فرث وال دم

صاب أأي تشك إن كان  ،ذي يدخل يف الوترالفوق هو الشق ال ،وقوله تتمارى يف الفوق ،اير شيئً 
ا من الفرث والدم مل يتعلق منها شيء فكذلك خرج ا نقيًّ فكما خرج السهم خاليً  :يقول .الدم الفوق

 .(3)(هؤالء من الدين يعين اخلوارج

من طريق أيب السائغة عن جندب بن عبد اهلل  للطرباين "األوسط"يف ما جاء  ومما يبني هذا الرتدد
نتهينا إَل عسكرهم فإذا هلم دوي كدوي اف ،ا خرج يف طلبهمرقت اخلوارج عليًّ ملا فا): البجلي قال

 :قال .وإذا فيهم أصحاب الربانس أي الذين كانوا معروفني ابلزهد والعبادة ،النحل من قراءة القرآن

                                                           
, أبو الفضل "مزيل اخلفاء عن ألفاظ الشفاء"مذيالم باحلاشية املسماة  ,للقاضي عياض ,الشفا بتعريف حقوق املصطفى (1)

 (.2/279) ,م1988-ه 1409ع الطباعة والنشر والتوزي القاضي عياض بن موسى اليحصيب السبيت, دار الفكر
 -القرايف, حتقيق: حممد حجي, سعيد أعراب, حممد بو خبزة, دار الغرب اإلسالمي الذخرية أليب العباس شهاب الدين (2)

 (.3/401) ,م1994بريوت, الطبعة: األوىل, 
حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي وحممد عبد الكبري  ,التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد البن عبد الرب النمري القرطيب (3)

 (.23/32) ,ه 1387املغرب,  –البكري, وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
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ن كان يف قتال هؤالء إاللهم  :فقلت ،فنزلت عن فرسي وقمت أصلي ،فدخلين من ذلك شدة
 .(1)(ذ ابهلل من الشك اي جندبتعو   :فمر يب علي فقال ملا حاذاين .القوم لك طاعة فائذن يل فيه

فلم ينعهم هذا األمر من قتاهلم ملا  رضي اهلل عنهمورغم هذا الرتدد احلاصل يف نفوس بعض الصحابة 
ولقد نقل احلافظ ابن الواضحات يف مروق هؤالء الناس ألن هذه الشكوك ال تقاوم  ,استلزم األمر ذلك

ا يدأبون إن فيكم قومً )) :قال سلمو  آلهصلى هللا عليه و يل عن رسول هللا  رَ كَ عن أنس ذَ ): رمحه اهللحجر 
 :ومن طريق حفص بن أخي أنس عن عمه بلفظ ((عجبهم أنفسهمبوا الناس وتُ عج  ويعملون حىت يُ 

 :بن عباس عند الطرباين يف قصة مناظرته للخوارج قالاويف حديث  .((يتعمقون يف الدين))
ووجوههم معلمة من  ،ا منهم أيديهم كأهنا ثفن اْلبلفأتيتهم فدخلت على قوم مل أر أشد اجتهادً ))

بن عباس أنه ذكر عنده اخلوارج واجتهادهم يف العبادة اوأخرج بن أيب شيبة عن  ((آاثر السجود
 .(2)(ا من الرهبانليسوا أشد اجتهادً  :فقال

وسبحان اهلل جند مصداق هذا األمر يف واقع الناس اليوم فما أكثر املرتددين واملمارين يف شأن هذه 
اجلماعة حبجج واهية حىت استفحل أمرها وعظم خطرها لدرجة أهنم أعلنوا اخلالفة وأصبحت هلم أحالم 

 "يف عنوان هذا البحث هو "املارقة سم املختار هلذه اجلماعةأجعل اإلوطموحات كبرية, ولقد ارتأيت أن 
 .((ميرقون من الدين))جاء يف احلديث  كما

أي َيرجون من اْلسالم بغتة كخروج السهم إذا رماه رام قوي  -احلديث  -ميرقون منه )
 .(3)(الساعد فأصاب ما رماه فنفذ منه بسرعة

ي ة مَي ُرُق َمر قً  وَمَرَق السهمُ ) :ابن منظورقال   ويف  .خرج من اجلانب اآلخر اا وُمُروقً من الر م 
َأي جَيُوزونَُه وَيرقونَُه ويتعد ونه   ،ُقوَن من الد  ين كما مَي ُرق السهم من الرمي ةوذكر اخلوارج مَي رُ  ؛احلديث

يعين  ((بقتال املار قنيَ ُأم ر ُت ))ويف حديث علي عليه السالم  .كما َيرق السهم املَر مي  به وَيرج منه
وقد َأم َرقُه هو واملُُروق اخلروج من شيء  ،ومنه مسيت اخلوارج مار قةً  ،اوَأم رق ُت السهم إم راقً  ،اخلوارج

                                                           
ين قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الد -فتح الباري ألمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي (1)

 (.297 -12/296اخلطيب, املكتبة السلفية )
 (.12/289) فتح الباري (2)
 .(12/294فتح الباري ) (3)



25 
 

َمَرق  ،واملُُروق سرعة اخلروج من الشيء ،واملار قُة الذين مرقوا من الد  ين لغُُلو هم فيه ،من غري مدخله
وقيل املُروق َأن يـُن ف ذ السهم الرمي ة فيخرج طرفه من اجلانب اآلخر  ،بيته وَمَرَق من ،الرجُل من د ينه

اق سرعة املَر ق   ،وسائره يف جوفها  .(1)(واالم رت 

 :سم دوافع منهاختيار هذا االوال

لألمساء األخرى اليت قد  اا خالفم ا وحديثم سم الذي يبغضه اخلوارج قديم سم هو االأن هذا اال -1
 :رمحه اهلل األشعريقال اإلمام  ,يتبنوهنا

وللخوارج ألقاب فمن ألقاِبم الوصف هلم أبهنم خوارج، ومن ألقاِبم: احلرورية ومن ألقاِبم )
وهم يرضون ِبذه األلقاب كلها إال  ،ومن ألقاِبم احملكمة ،ومن ألقاِبم املارقة ،الشراة واحلرارية

فإهنم ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين كما ميرق السهم من الرمية، والسبب الذي له  ،ابملارقة
 .(2)(مسوا خوارج خروجهم

 -هو معىن املروق لغة  كما–  عن السرعة العجيبة يف حتوالت هذه اجلماعةرب  ع  سم ي   أن هذا اال -2
 ,سيف بسرعةواستحلوا ال ,نقضوا العهود بسرعة لقدف ,اا وتعمقم ا وتعنتم بشكل مفاجئ ومباغت غلوم 

هم أن هذا هو من ازعمم  ,وكذلك اخلالفة بشكل مستعجل ,وأعلنوا الدولة فجأة ,وجاهروا بالبدعة بسرعة
 .حل املشاكل العالقة

 اعي أمورم ث ترى أن هذه اجلماعة تد  حي ,كما أن املروق يكون فيه املخرج من غري املدخل -3
ولكن  يءفالقول والشعار ش ,دخل الذي دخلتهولكنها ختالف امل ,وتلج يف شعارات حسنة ,حسنة

 آخر. يءاحلقيقة والفعل ش
تزول وتنتهي حلجم  بل سرعان ما ,أهنم حالة عابرة سريعة يف األمة ال يكن هلا أن تستقر -4

 .كن له التعايش مع سائر املسلمنيولطبيعة الفكر الغايل الذي ال ي ,املظامل اهلائلة اليت يفعلوهنا

                                                           
الطبعة: , بريوت –لسان العرب: ل  حممد بن مكرم بن علي, أبو الفضل, مجال الدين ابن منظور األنصاري, دار صادر  (1)

 (.10/341) ه 1414 -الثالثة
أبو احلسن علي بن إمساعيل بن إسحاق بن سامل بن إمساعيل املعروف بأيب موسى  ,مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني (2)

م 1980 -ه  1400الثالثة,  األشعري, عىن بتصحيحه: هلموت ريرت, دار فرانز شتايز, مبدينة فيسبادن )أملانيا(, الطبعة:
(127.) 
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وهذه األسباب تبني لنا الطريقة الشرعية اليت البد منها يف التعامل مع هذه اجلماعة حىت ال  -5
 . ود والتعامل الفاتر مع هكذا ملفيفوت املقصود وتضيع الفرصة بالبطء والرب 

رسالة متواضعة لدراسة آراء فرقة  يديكمبني أضع أللرتدد  للحق ومنعما لإللتباس وقطعما فتوضيحما
وأفعال السوء  ,والتصورات اخلداعة ,حكم الشرع يف مثل هذه املناهج الضالة( و مجاعة الدولة) ...املارقة
ا ؛اخلبيثة  تاريخ طاقيت قدر استقصيت فإين البحث يف وخطيت منهجييت عن وأما على اهلل تعاىل, معتمدم

 ,والتفسري احلديث شروح كتب ويف ,واألدب التاريخ كتب يف حقيقة مبعثر تاريخ وهو ,القدمي اخلوارج
 باب يف هلا املخالف وذكر واجلماعة السنة أهل عقيدة بذكر عنيتْ  اليت والعقيدة الفرق كتب عن ناهيك
 اخلوارج بدعة كشف يف رائعة منهجية تيمية ابن اإلسالم لشيخ أن عن أغفل أن يكنين وال, اإليان

 الصحوة جيل تأخر يف اسببم  كانت واليت الفرق كتب هبا امتألت اليت التقليدية الطريقة عن ابعيدم 
 والذي اهلل رمحه الشاطيب منهج كذلك تيمية ابن منهج من وقريب, الغلو خطر كشف عن اجلهادية

 .البدعة هذه كشف يف امميزم  كذلك كان

 إسقاط مع متسلسل بشكل الفرقة هذه وصفات أصول بتتبع ااستقرائي   امنهجم  تبعأ أن حاولت ولقد
 تصور من فالبد ,تصوره عن فرعيء الش على احلكم ألن وذلك ,الدولة مجاعة واقع على الصفات هذه

 ألن وذلك ,الصحيح واقعه على احلكم إنزال م   ث   ومن ,الدولة مجاعة واقع حقيقة وكذلك ,اخلوارج حقيقة
 واللف املراوغة على الدولة مجاعة قدرة ظل يف, حقيقة لذلك تفتقد الباب هذا يف األحباث من اكثريم 

 اميداني   البحث جيعل ما والشهادات احلية املؤكدة والوثائق والوقائع األخبار من استقصيت وقد, والدوران
ويف احلقيقة فإنه ومن خالل معايشتنا , الواقعي والتنزيل الشرعي التأصيل بني جيمع, اهلل حبمد اتوثيقي  

لكالم علمائنا, وليس اخلرب  اوأصبحنا أكثر فهمم  ,التاريخجلماعة الدولة جعلتنا نتبصر حبقيقة اخلوارج عرب 
 .كاملعاينة

 هفي لك ليس ارأيم  تقل ال :علماؤنا قال كما العلم أهل من سلف فيه يل ليس اأمرم  أذكر أن شأأ ومل
 األقدمني علمائنا من النقول من اكبريم  اقدرم  ت  قلْ ن   فقد ولذلك, عونبتد  م   ولسنا عونب  ت  م   حنن افإمن, إمام

 .واملعاصرين

 حيث من خاصة اجملاهدين وعلى عامة الناس على يسهل اعملي   البحث هذا جعلأ أن حاولت   وقد
 من معهم الشرعي التعامل طريق وكذلك ,املطروحة شبهاهتم أبرز على وجييب ,الدولة مجاعة واقع معرفة
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 األفراد يف تكلم ملن مهم وهذا معهم والعدل اإلنصاف وحاولت ,والطائفة الفرد مع التعامل حيث
 .والفجور البدع أهل ديدن هو الذي والشتم اإلقذاع وليس للحق الوصول هو واملهم ,واجلماعات

 دراسة أمهية يبني   ومتهيد مبقدمة فقدمت األحباث كتابة يف العلمي املنهج تبعأ أن حاولت وقد
 ,فصول إىل واألبواب ,رئيسة أبواب مخسة من البحث جعلت وقد ,األمر هذا إغفال وأسباب ,الغلو

 اليت النتائج أهم تبني   خبالصة البحث وختمت ,احلاجة حبسب ومسائل وفروع مطالب فصل كل وداخل
, القارئ على تسهيالم  ملحق يف وجعلتها ,والوثائق الصور جيمع مبلحق البحث وأردفت ,إليها توصلت

 مع واملراجع الكتب أمساء اوذاكرم  ,األحاديث اجم ر   خ   وم   ,ياتاآل اعازيم  الطاقة حبسب النقول ت  قْ وث    وقد
 .للمصادر وفهرس للمواضيع عام فهرس ذكر

 استفدت وقد ,املعاصرين واملشايخ العلماء من جمموعة البحث هذا على اطلع أن علي   اهلل ن  م   ولقد
 رغم ,اخريم  اهلل فجزاهم ,بتقديهم -له اهلل كان– الفقري وصاحبه البحث تشرف ولقد توجيهاهتم من

بد , والوسوء مكروه كل من وحفظهم ,هبم األمة ونفع ,أعمارهم يف اهلل بارك ,وارتباطاهتم أشغاهلم كثرة
األفاضل كان هلم واليزال الدور األبرز يف جهاد  فهؤالء املشايخ ,من ذكر اجلميل والفضل ألهل الفضل

 ,الدكتور طارق عبد احلليم هو "جالد اخلوارج" حبقفشيخنا الوالد  ,جهاد أتباع الرسل ,الفرقة املارقةهذه 
وأما رفيق دربه شيخنا الفاضل خطيب أهل السنة الدكتور هاين السباعي فقد وضع اخلوارج "على 

ت على جبله صخرة قتادة الفلسطيين والذي حتطم السفود", وأما جبل السنة فهو شيخنا املبجل أبو
شيخ فاضل هو الشيخ املريب أبوالعباس الشامي والذي خترج  ورغبت أن يقدم الكتاب ,اخلوارج العنيدة

وعلموا  على يديه جيل كامل من اجملاهدين تتلمذوا على يديه يف املدرسة اليوسفية يف سجن صيدنايا
ننسى األخ احلبيب الشيخ أبا مارية القحطاين والذي جاهدهم بلسانه وقلمه  وال حقيقة هذه اجلماعة,

وإين  ,أيب احلسن األشعري مع املعتزلةحال كمعهم  فكان حاله  ,اهلل عليه مبعرفة حاهلم ن  وسيفه بعد أن م  
فضرورة إخراج البحث تفرض  ,فيما جيدوه من زلل اء الكرام أن يلتمسوا ألخيهم العذرأرجو من القر  

 .ضمن ظروف صعبة يعلمها اهلل تعاىل علينا اإلسراع بإخراجه

على إيصال هذه وأن يعييننا  ,وأن ييسر أمرنا ,قدة من لسانناع   لْ ل  ن حي ْ نسأل اهلل أ ويف اخلتام 
 ىل سواء السبيل.. واهلل اهلادي إ.املهمة لعموم الناساملسائل 
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 دٌ ــيـه  ـم  ـتَ 

عاث يف البالد ريا الشام حتت حكم البعث النصريي؛ فلقد مرت سنوات طوال رزحت فيها سو 
, حىت هبت رياح التغيري اليت حطت رحاهلا يف هذا لغري اهلل عب د الناسو  النسلو  أهلك احلرثو  ,افسادم 
 ,معاناة يف مظاهرات عارمة انطلقت من املساجدو  فانطلق شعبنا املسلم ينفث ما بصدره من أمل ؛البلد

ما لبث  , مثوت الشام اخلبيثالصدع باحلق يف وجه طاغو  التهليلو  جابت الطرقات صادحة بالتكبريو 
 ,جتمعات هبدف دفع الصائل الباغيو  تشكلت كتائبو  ,شعبنا أن حتول إىل العمل املسلح العسكري

 ن اشتعلت شعلة اجلهاد يف بالد الشاملناس الذين صدعوا بكلمة حق.. فكان أالذي فعل األفاعيل با
 ,اناة هذا الشعب األيبمعو  تضحيةو  مالت أفئدة أهل اإلسالم اىل هذه البقعة املباركة ملا رأوا من عزمو 
حتررت بفضل اهلل كثري من و  ,القهرو  الناس حول اجملاهدين ألهنم رأوا فيهم املخرج من الظلم التف  و 

يف هذه صار الرجل يسيح و  ,اا خضرم أصبح اجلهاد حلوم و  ,ا ُمذوالم انسحب منها النظام مذمومم  ,املناطق
 متر  و  ,ال خيشى إال اهلل ,ىل حدود تركيا مشاالم الوسط إمن و  ,اىل الساحل غربم ا إالبالد من البوكمال شرقم 

يفتحون و  حىت يلقون عليك التحايا ؛أنك جماهد يسمع منك القائمون عليهامن مئات احلواجز فما إن 
 تفاءل املسلمون بقرب الفرجو  كثر اخلريو  ,و جنسيةحب دون سؤال عن فصيل أو  لك الطريق بكل ود

 :حقيقتهو  يكن كباطنهلكن ظاهر األمر مل و  ,النصرو 

 فيوشك أن يكون هلا ضرام***  أرى حتت الر ماد وميض نار

يْ   ز نْ   ال ار  ب      ن    إ ن  ال  ف    (1)الم            وإن  احلرب أو هلا الك***  ور ى   ن  ت     د 

                                                           
 مسلم صاحب الدولة.إىل مروان بن حممد يف أمر أيب وقد كتبها  ,البيتان لنصر بن سيار (1)

حتقيق: د. حممد حجي, د. حممد  ,بن حممد أبو علينور الدين اليوسياحلسن بن مسعود انظر زهر األكم يف األمثال واحلكم:    
 (.1/111)م, 1981-ه 1401املغرب, الطبعة: األوىل,  –دار الثقافة, الدار البيضاء -األخضر, الشركة اجلديدة

شركة دار األرقم بن , ن حممد املعروف بالراغب األصفهاينات الشعراء والبلغاء: أبو القاسم احلسني بحماضرات األدباء وحماور و    
 (.2/195)ه , 1420بريوت, الطبعة: األوىل  –أيب األرقم

أليب القاسم حممود بن عمرو بن أمحد, الزُمشري جار اهلل, حتقيق: حممد باسل عيون السود, دار الكتب وأساس البالغة:    
 (.1/581) ,م1998 -ه 1419لبنان, الطبعة: األوىل,  –لعلمية, بريوتا
لعبد الرمحن  "تاريخ ابن خلدون": املعروف ب ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكربو     

دار الفكر, بريوت, الطبعة: الثانية, احلضرمي اإلشبيلي, حتقيق: خليل شحادة,  بن حممد بن حممد, ابن خلدون أبو زيد,
 =(.3/149), م1988-ه 1408
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تكفري ىل راقب كيف آل حال مجاعة البغدادي إفتابع كل مسلم م ؛أطلت برأسهاو  ت الفتنةواشرأب  
ر له به نك  م   الْ  د  ع  ؛ مبا ال ي   النصرييني تسهيل مهمةو  ,وحصار املرابطني ,اجملاهدينوقتل خيار  ,املسلمني

ا مث ال يفتأ حىت يكرب فإن االحنراف يبدأ يسريم  ؛ا ال يقبل باحلق وال يتابع احلقيقةا مكابرم ال معاندم إ
وال  ،ابدعة إال ازدادت مضيً عت د  ما ابتُ ) قال: نهأ – مارضي اهلل عنه - ابن عمر عن ر  ث  أ   لذا ,ويتعاظم

 .(1)(ايًّ و  ركت سنة إال ازدادت هَ تُ 

ها ا املارقة, ورآه  ق  ل  ت   خْ ذ اف  ن   مناهج ت    ىلواليت حتولت يف أرض الشام إ صورات واألفكارالت فرباءة من
 تكتب ؛ساحات اجلهاديف باقي يتسع هذا الضالل  وحىت ال ,وشاعت يف عدة مناطقا, عيانم  وناملسلم

 .اا وإنذارم إعذارم  هذا املبحث

فلما شاع يف األمة أمر اخلوارج، تكلمت الصحابة فيهم، ورووا عن النيب صلى ) :ابن تيميةقال 
األحاديث فيهم، وبينوا ما يف القرآن من الرد عليهم، وظهرت بدعتهم يف  سلمو  آلهو هللا عليه 

 .(2)(العامة

 .وللعامة مةا لألوتعليمً  ،وأتدية لألمانة ،للذمةبراء إه الرسالة هذ كتبُ أ

فتنة  ؛على الفتنة الكربىو  ؛فلنسقطها على أحداث املاضي ؛لو أردنا أن نفهم أحداث اليوم :فأقول
ا للمؤمنني، أول ست ويل عثمان اثنيت عشرة سنة أمريً ) :الزهري, قال اإلمام رضي اهلل عنهمقتل عثمان 

ا، وإنه ألحب إَل قريش من عمر بن اخلطاب؛ ألن عمر كان عليه شيئً سنني منها مل ينقم الناس 
قد انتبه اخلليفة و  مث حدثت الفتنة بعد ذلك, ,(3)(ا عليهم، أما عثمان فقد الن هلم ووصلهمشديدً 

أما بعد، فإن الرعية ) إىل األمراء: حيث قال يف رسالة له ؛صل مستقبالم ملا قد حي رضي اهلل عنه الراشد عثمان
                                                                                                                                                                      

أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي, حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي, دار هجر, الطبعة: والبداية والنهاية: =  
 .(13/230), م1997 -ه 1418األوىل 

ي املعروف بابن ب ط ة العكربي كما يف اإلبانة الكربى:  (1)  حتقيق:, أليب عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد بن حممد بن محدان الع ْكرب 
 أليبالبدع والنهي عنها: و  (.1/351)التوجيري, دار الراية للنشر والتوزيع, الرياض  املعطي, واألثيويب, والوابل, والنصر,

, الطبعة: القاهرة القرطيب, حتقيق ودراسة: عمرو عبد املنعم سليم. مكتبة ابن تيمية,بن وضاح بن بزيع املرواين  اهلل حممدعبد
 (.2/80), ه 1416األوىل, 

مجعها عبدالرمحن بن حممد بن قاسم , أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين ؛جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (2)
 (.149/ ص2)ج ك فهدالنجدي, وساعده ابنه حممد, طبع مبجمع املل

حتقيق: إحسان عباس الناشر: , أليب عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلامشي البغدادي املعروف بابن سعدالطبقات الكربى:  3))
 (.3/64) ,م1968بريوت الطبعة: األوىل,  – دار صادر
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ر  قد  عة، طعنت يف االنتشار، ونزعت إَل الش ره، وأعداها على ذلك ثالث: دنيا مؤثرة، وأهواء ُمس 
فَإ ن  َأم َر َهذ ه  األُم ة  ): من أسباب الفتنة احمذرم  اقال أيضم و  .(1)(وضغائن حممولة، يوشك أن تنفر فتغري

َن الس َبااَي، وَ  ، َوبـُُلوُغ َأو الد ُكم  م  : َتَكاُمُل الن  َعم  ت َماع  َثالث  ف يُكم  ق َراَءُة َصائ ٌر إ ََل االب ت َداع  بـَع َد اج 
م    .(2)(ال ُقر آنَ اأَلع َراب  َواأَلَعاج 

هي نفسها األسباب اليت أدت  ؛أسباب الفنترأى من خالهلا و  ؛هذه النظرة اليت نظرها عثمانو 
 الرغبة يف التفردو  ،سبل الدعمو  املواردو  الغنائمو  فكثرة املال ،اَل الفنت يف اجلهاد الشامي

إَل اجلهاد مل تتلق  ودخول عناصر غرة فتية ،من ث التنازعو  ،أدت اَل بروز التنافس ؛السيطرةو 
 ،فقه الدينو  دخول عناصر عجمية ال تفقه لسان العربو  ،اخلربةو  الرتبيةو  القدر الكايف من العلم

 مع اجلهل املدوي ,(3)السلطةو  استغالل هذه الفئات من قبل بعض النفوس املشبعة حبب اْلمارةو 
اجملاهدين بل لدى الكثري من و  ال أقول لدى عموم الناس ,بالساحة الشامية والفقر الفكري والفقهي

 .العسكريةالقيادات سواء الشرعية أو 

نتساب اىل األحزاب عات لعناصر وقعت يف ردة سابقة كاالهو استيعاب اجلماو  هناك عامل آخرو 
لكن و  تابتو  سلمتأن هذه العناصر حيث إ ,ش املرتدة احملاربة لإلسالماجليو أو  ,العلمانية كالبعث

قد ندم عثمان و ) ,الشعارات عندها سوى يتغري ؛ فلمغيان الطبع ما جيعلها تنحرفى لديها من طبق  ت
يرى أن كان جتاوز سياسة التقييد اليت فرضها اخلليفتان قبله جتاه املرتدين، و  رضي هللا عنه على

جتهد واعامل الزمن الذي مضى على عهد الردة كاف ألن يتخلص من كان قد ارتد من رواسبها، 

                                                           
التمهيد والبيان يف مقتل الشهيد عثمان: أليب عبد اهلل حممد بن حيىي بن حممد بن حيىي بن أمحد بن حممد بن بكر األشعري  (1)

 (.45ه , )1405قطر, الطبعة: األوىل,  –الدوحة -حتقيق: د. حممود يوسف زايد, دار الثقافة, املالقي األندلسي
الطربي": ل . حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي, أبو جعفر الطربي, دار "تاريخ  تاريخ الرسل وامللوك: املشهور ب (2)

 (.2/591) ,ه 1407بريوت, الطبعة األوىل,  –الكتب العلمية 
ق أن هؤالء القادة يغررون جبنودهم إلشباع رغباهتم باإلمرة والسلطة ليحصد األمراء النعيم ل  وما يأسى له قلب كل من عنده خ   (3)

 ا: لنصرة بعضهم يف قريب من هذه املواقف شعرم  ي  ع  املزعوم, وقد قال بعض من د  
 على س لطان آخر من قريش ***ولست  بقات ل  رجالم ي صلي 

 ش      ي ل  وط  ه ن ج اذ  اهلل  م ع م ***ي  م ي  إث  ل ه وع  ان  ط ل    ه س  ل
 فليس  بناف ع ي ماعشت  عيشي ***ا يف غري جرم  لمم     أأقت ل  مس
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وجعل قائلهم  (1)(اا هلم، فلم يصلحهم ذلك، بل زادهم فسادً ستعمل أهل الردة استصالحً فاعثمان 
 قول القائل: يتمثل

 (2)ره                  فخدشه أنيابه وأظاف***  وكنت وعمرا كاْلم س م ن كلبه

هي كذلك يف هذه احلقبة من اجلهاد و  ففي مثل هذه األجواء نشأت الفتنة يف عصر عثمان
احلديثة من و  ية القديةالسبئال ننسى دور و  ,ملا سبق من أسباب لقبول الفنت ونمهيئفالناس  ؛الشامي

 راجيفإثارة األو  التهييجو  شعاهلا بالتحريشإو  عملوا على إذكاء الفنت اجلهادو  أناس تسرتوا باإلسالم
 الدولةو  اخلالفةو  البيعةو  املصطلحات اإلسالمية من اجلهادو  استعمال الشعارات الرباقةو  ,اإلشاعاتو 
 .ودغدغتهم شعور الناشئةملغازلة  النهي عن املنكرو  األمر باملعروفو 

واذ األلفاظ ): يف كتابه تاريخ اجلدل -ا عن اخلوارجثم حد  ت  م   - أبو زهرةقال  م ليشبهون يف است ح  إهن 
ال ذين ارتكبوا أقسى ( فرقة نصراني ة) اليعقوبي  ني -الرب اقة على نفوسهم، واستيالئه على مدارك هم 

لت على هؤالء ألفاظالفظائع يف الث ورة الفرنسي ة، فقد  وابمسها قتلوا ( احلرية واملساواة واْلخاء) استو 
، وابمسها أابحوا "الرباءة"و" ال حكم إال هلل" الن اس، وأهرقوا الدماء، وأولئ ك استولت عليهم ألفاظ

َة د ماء املسلمني، وخضبوا البالد ِبا، وشن وا يف كل   مكان غارات، وكانت احلماسة وقو ة العاطفة ميز 
 .انتهى (3)(اليعقوبيني واخلوارج

؛ بال مباالة وال خوف من الغرب والشرق زعموا دين بذلك الضالل متمسكني بهوجتدهم معتق
 ,ن غريهم كذلكو وال ير  ,ويوطدون دعائمها بال مباالة من راض وساخط ,هنم يقيمون الشريعةفريون أ

 :(4)لذا قال شاعرهم

 حنكم ظاهرين وال نبايل***  محدنا اهلل ذا النعماء أن ا

                                                           
 (.4/158ذكر هذه احلقيقة التارخيية الطربي يف تارخيه ) (1)
 (.2/541تاريخ الطربي ) (2)
 (.146ص)تاريخ اجلدل  (3)
 (.1/209, )م1974لبنان, الطبعة: الثالثة,  –دكتور إحسان عباس, دار الثقافة, بريوت شعر اخلوارج:  (4)
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ا  مؤثرم استغالهلا حيث شكل هذا املوضوع عامالم و  النعرة العشائريةو  العصبية القبلية عامل بروزمع 
يف تأليب الناس ضد اجملاهدين بإثارة العصبيات  , واستفادت منه املارقة كثريما,على مر التاريخ اإلسالمي

 .فتنةاجلاهلية إذكاءم منهم لنريان ال

 

 يف بيان أن االحنراف ال أييت دفعة واحدةفائدة 
ا, مث يبدأ يف الغالب صغريم  فهو, اا رويدم حنراف العقدي ال يبدأ دفعة واحدة بل يتدرج رويدم إن اال

اي أاب عبد  :لعبد هللا بن مسعود قالأن أاب موسى األشعري ))الدارمي يف سننه:  روىفقد يكرب؛ 
 :فقال ؟فما هو :قال. اإال خريً  - واحلمد هلل -ا أنكرته ومل أر ا أمرً إين رأيت يف املسجد آنفً  !الرمحن
 ؛يف كل حلقة رجل ،ا ينتظرون الصالةا جلوسً قً لَ ا ح  يف املسجد قومً  رأيتُ  :قال .فسرتاه تَ ش  إن ع  

 :ويقول ،فيهللون مائة ،هللوا مائة :فيقول ،فيكربون مائة ،كربوا مائة  :فيقول ؛ويف أيديهم حصى
ا انتظار رأيك وانتظار ما قلت هلم شيئً  :قالقلت هلم؟  فماذا :قال، مائة فيسبحون ،سبحوا مائة

أفال أمرهتم أن يعدوا سيئاهتم وضمنت هلم أن ال يضيع من حسناهتم. ث مضى ومضينا  :قال .أمرك
اي أاب  :قالوا ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ :فقال ،معه حىت أتى حلقة من تلك احللق فوقف عليهم

 .به التكبري والتهليل والتسبيح د  عُ حصى نَـ  !عبد الرمحن

ما  ،م اي أمة حممدكُ َي َ وَ  ،وا سيئاتكم فأان ضامن أن ال يضيع من حسناتكم شيءد  عُ فَـ  :قال
وآنيته مل  ،لَ ب  وهذه ثيابه مل تَـ  ،متوافرون وسلموآله صلى هللا عليه هؤالء صحابة نبيكم  ،أسرع هلكتكم

 :قالوا .ابب ضاللة اأو مفتتحو  ؛والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة حممد ،رسَ ك  تُ 
 .صيبهللخري لن يُ  يد  ر  وكم من مُ  :قال .وهللا اي أاب عبد الرمحن ما أردان إال اخلري

 وأميُ  ،يهماق  رَ اوز تَـ ا يقرؤون القرآن ال جيُ ثنا أن قومً د  وسلم حَ وآله إن رسول هللا صلى هللا عليه 
 ق  لَ رأينا عامة أولئك احل   :فقال عمرو بن سلمة ؛ث توَل عنهم ،هللا ما أدري لعل أكثرهم منكم

 .(1)((يف البدع والنهي عنها اح  ض  وَ  ابنُ  ورواهُ  .طاعنوان يوم النهروان مع اخلوارجيُ 

                                                           
رام بن عبد الصمد الدارمي, مسند الدارمي املعروف ب  (1) )سنن الدارمي(: أليب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن هب 

التميمي السمرقندي, حتقيق: حسني سليم أسد الداراين, دار املغين للنشر والتوزيع, اململكة العربية السعودية, الطبعة: األوىل, 
 (.1/286) ,م2000 -ه 1412
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والقصة، أن من الفوائد اليت تؤخذ من احلديث ) :"السلسلة الصحيحة" يف رمحه اهلل لبايناألقال 
وإمنا بكوهنا على السنة، بعيدة عن البدعة، وقد أشار إَل هذا ابن ، العربة ليست بكثرة العبادة

أن البدعة  ومنها:, "اقتصاد يف سنة، خري من اجتهاد يف بدعة"ا: قوله أيضً ب هللا عنه رضيمسعود 
اخلوارج الذين  نَ م   دُ ع  صاروا بَـ احللقات  إَل البدعة الكبرية، أال ترى أن أصحاب تلك يدٌ ر  الصغرية بَ 

 انتهى. (1)(؟!فهل من معترب قتلهم اخلليفة الراشد علي بن أيب طالب؟

حنراف من اإل ويزدادواملتتبع ألغلب املقاالت, جيدها تبدأ صغرية مث يزداد احنرافها وغلوها مع الزمن, 
واحذر ) :الربِباريقال  ,بأي طريقةثبات الباطل واالستماتة يف إالتزام لوازم األقوال الفاسدة,  خالل

حدثت يف ا، وكذلك كل بدعة أُ يعود حىت يصري كبريً  صغار احملداثت من األمور؛ فإن صغري البدع
بذلك من دخل فيها، ث مل يستطع اخلروج منها،  شبه احلق، فاغرت  ا يُ هذه األمة، كان أوهلا صغريً 

املستقيم، فخرج من اْلسالم، فانظر رمحك هللا  دان ]به[ فخالف الصراط ا يُ ينً فعظمت وصارت د  
كالمه من أهل زمانك ]خاصة[ فال تعجلن، وال تدخلن يف شيء ]منه[ حىت تسأل   كل من مسعتَ 

جدت فيه ]أو أحد من العلماء؟[ فإن و  وسلموآله صلى هللا عليه وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول هللا 
 .(2)(ا فتسقط يف النار]خترت[ عليه شيئً جتاوزه لشيء، وال  ا عنهم فتمسك به، والأثرً 

 لكن الكثريين ال يرونه ويوقنون بهو  ,قبلعندما ي   ابصائر قد يرى هذا االحنراف مبكرم ويل الوبعض أ
 .بعد أن يدبر اال متأخرم إ

ين ذالهل العلم واخلربة بة احلق وتوضيحه وكشف زيوف وزيغ أهل الباطل هم ألذا كان احلقيق بإصا
 قال تعاىل: بني علمي الوحي والواقع؛  اوب ومجعو عركتهم التجارب وخربهتم احلر 

أل ْمر  ٱ أ وىل   و إ ىل ٰ  لر س ول  ٱ إ ىل   ر د وه   و ل وْ  ۦب ه   أ ذ اع وا خْل ْوف  ٱ أ و   أل ْمن  ٱ م ن   أ ْمر   ج اء ه مْ  و إ ذ ا 
ن ْه مْ  ن ْه مْ  ي ْست نب ط ون ه   ل ذ ين  ٱ ل ع ل م ه   م   إ ال   لش ْيط ٰ ن  ٱ الت  ب  ْعت م   و ر مْح ت ه   ع ل ْيك مْ  لل ه  ٱ ف ْضل   و ل ْوال م 
 .[83/النساء] ق ل يالم 

هذا أتديب من هللا لعباده عن فعلهم هذا غري الالئق، وأنه ) :يف تفسريه السعدي قال الشيخ
ينبغي هلم إذا جاءهم أمر من األمور املهمة واملصاحل العامة ما يتعلق ابألمن وسرور املؤمنني، أو 

                                                           
 (.5/13السلسلة الصحيحة لأللباين ) (1)
 (.23)ص ,ه 1408األوىل,  :الدمام, الطبعة –أبو حممد احلسن بن علي بن خلف الربهباري, دار ابن القيم شرح السنة:  (2)
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ابخلوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا وال يستعجلوا إبشاعة ذلك اخلرب، بل يردونه إَل الرسول 
هم، أهل  الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون األمور ويعرفون وإَل أويل األمر من

ا من أعدائهم فعلوا زً ا هلم وحتر  ا للمؤمنني وسرورً املصاحل وضدها. فإن رأوا يف إذاعته مصلحة ونشاطً 
مصلحته، مل يذيعوه، ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على 

ن ْه مْ  ي ْست نب ط ون ه   ل ذ ين  ٱ ل ع ل م ه   ذا قال: وهل أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة   م 
 .(1)(وعلومهم الرشيدة

ويف هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل حبث يف أمر من األمور ينبغي أن يوىل  م ْن هو أهل 
وفيه  .أقرب إىل الصواب وأحرى للسالمة من اخلطألذلك وجيعل إىل أهله, وال يتقدم بني أيديهم, فإنه 

النهي عن العجلة والتسرع لنشر األمور من حني مساعها, واألمر بالتأمل قبل الكالم والنظر فيه, هل هو 
 .انتهى؟" جم عنهمصلحة, في  ْقد م عليه اإلنسان؟ أم ال فيح

وأصحابه إذا أُمروا ابلشيء  - وسلموآله صلى هللا عليه  -كانوا مع رسول هللا ): عث ام َعلي بنُ وقال 
 .(م إال على ما يعرفتسارعوا إليه، وأم ا اليوَم فينبغي للمؤمن أن  يتبنَي فال يـُق د  

الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عامل، وإذا أدبرت عرفها كل ) :رمحه اهلل احلسن البصريلذا قال 
 .(2)(جاهل

 (3)(أسفرت تالفتنة إذا أقبلت شبهت وإذا أدبر إن ) ا:يضم أ احلسنروي عن امل ثرجاء يف األو 
كان احلسن وهللا من رؤوس ): يف الطبقات ابن سعدهذا فهم دقيق حلال النوازل والطوارق لذا قال و 

                                                           
عبد الرمحن عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي, حتقيق:   ل ,تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانتفسري السعدي:  (1)

 (.190) ,م2000-ه 1420لة, الطبعة: األوىل بن معال اللوحيق, مؤسسة الرسا
 ,الدكن, طبع حتت مراقبة: حممد عبد املعيد خان -طبعة: دائرة املعارف العثمانية, حيدر آباد ,رواه البخاري يف التاريخ الكبري (2)

(4/322.) 
مسعود واحلسن, وأثر ابن عمر وهو مروي كذلك عن علي بن أيب طالب وأبو  موسى األشعري وابن عمر وعبد اهلل بن  (3)

أبو عبد اهلل نعيم بن محاد بن معاوية بن احلارث اخلزاعي ( 1/141) "كتاب الفنت"يف  رواه أبو نعيم ,اهلل بن مسعودوعبد
وأثر علي رواه ابن أيب شيبة يف  ه.1412القاهرة, الطبعة: األوىل,  –التوحيد املروزي, حتقيق: مسري أمني الزهريي, مكتبة 

أليب بكر بن أيب شيبة, عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن  "الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار" مصنفه املسمى ب
, 1409لرياض, الطبعة: األوىل, ا – مكتبة الرشد, ه (, حتقيق: كمال يوسف احلوت235خواسيت العبسي )املتوف: 

ثر احلسن رواه أمحد بن مروان الدينوري يف "اجملالسة وجواهر أ ,(3/28موسى رواه الطربي يف تارخيه ) بوأثر أ(, 7/528)
 ( كلها باللفظ املذكور. 1/122) "العلم
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حبيث يكون  ,بد من التنبيه اىل خطورة ردود األفعال يف هذا البابكما ال ,(1)(العلماء يف الفنت والدماء
هذا هو أصل نشوء البدع كردة فعل مث تربير و  ,فهذا من اهلوى ,األفعالتبين العقيدة كنوع من ردات 

 ."أهل األهواءاع اهلوى, ولذلك مسي أهل البدع: "من أسباب اخلالف: اتبفلألمر بشىت الوسائل 

ألهنم  (أهل األهواء)اع اهلوى، ولذلك مسي أهل البدع اتب)أسباب اخلالف:  امبينم  الشاطيبيقول 
فلم أيخذوا األدلة الشرعية مأخذ االفتقار إليها، والتعويل عليها حىت يصدروا  عوا أهواءهم؛بَ اتـ  

عنها، بل قدموا أهواءهم، واعتمدوا على آرائهم، ث جعلوا األدلة الشرعية منظورا فيها من وراء 
مصدر تلقيهم الوحي املنزه عن اهلوى  (استدل مث اعتقد) هل السنة فهو منهج احلقأمنهج  أما ,(2)(ذلك
 قال تعاىل:؛ إنصافو  بعدل

   ب ك م ض ل   م ا ه و ى, إذ ا و الن ْجم  و ْحي   إ ال   ه و   إ نْ  اهْل و ى, ع ن   ي  ْنط ق   و م ا غ و ى, و م ا ص اح 
 احلكم على الناس ينطلقون من ميزان دقيق بال وكسهم كذلك يف و  ,[4-1/النجم سورة]  ي وح ى

 ال شطط.و 

 

  

                                                           
 (.7/163الطبقات الكربى ابن سعد ) (1)
 (.3/102االعتصام )ص (2)
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 لباب األولا
 الخوارج

 والحركة الجهادية
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 الفصل األول

 بيان أسباب أتخر احلركة اجلهادية يف تبيني حقيقة اخلوارج
 

ئة يف لك  ت  رة م  تعث  هي ال تزال م  و  ,يف تبيني حقيقة خوارج العصر القد تأخرت احلركة اجلهادية كثريم 
 :يعود ذلك يف نظري لعدة أسباب منهاو  ,ذلك

ذلك يف و  ,نه حيمل فكر اخلوارجا بأعلى اجلهاد السين ووصفه عمومم  احلرب الفكرية اليت شنت  -1
على أرض الواقع ألن  ااهدين حبقيقة هذه الفرقة عمليم مما شكك اجمل ناء اخلروج على احلكام املستبدين؛ثأ

 .ا يف تلك احلربهم اجملاهدون عمومم  يناخلوارج املقصود
بأهنم  متالميذهو  حممد بن عبد الوهابو  ابن تيميةو  محدأمام وصف علماء كبار مثل اإل  -2
 .مما عزز األمر السابق ؛(1)خوارج
مشايخ احلركة اجلهادية على االحنراف املوجود حتت دعوى عدم ضرب املشروع و  تسرت علماء  -3

 .اإلبقاء الثقة موجودة باجملاهدين عمومم ؛ منع مشاتة األعداء بهو  ,اجلهادي

                                                           
قالوا عن مذهب الشيخ حممد بن قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب: ماذا  (1)

الوهاب؟ قالوا: هذا مذهب اخلوارج املارقني! وقوم قالوا: هذا مذهب خامس )الوهابية( ال أصل له يف الدين! وآخرون عبد
لبعض  :الرسائل واملسائل النجدية ل الدماء واألموال احلرام. انظر:قالوا: هو يكفر أهل اإلسالم! وصنف نسبوه إىل استحال

علماء جند األعالم )اجلزء الثالث(: لعبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب آل الشيخ )املتوف: 
 .(1/77, )ه 1349ه (, دار العاصمة, الرياض, الطبعة: األوىل مبصر, 1293

جمموعة من علماء جند, حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن  الدرر السنية يف األجوبة النجدية:والدرر السنية يف األجوبة النجدية 
 (.12/284) ,م1996ه /1417م, الطبعة: السادسة قاس

ل البغدادي احلنبلي, حتق "كتاب السنة"واخلال ل يف  يق: د. عطية الزهراين, أيب بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد اخل ال 
قال أبو عبد اهلل: بلغين أن أبا خالد وموسى بن منصور وغريمها  ,م1989 -ه 1410, الطبعة: األوىل, الرياض –دار الراية 

عون أن  هذا القول: أنه ال يقال ُملوق وغري ُملوق, ويعيبون من يكف ر, ويقولون جيلسون يف ذلك اجلانب فيعيبون قولنا, ويد  
 .(5/137), ول بقول اخلوارج, مث تبس م أبو عبد اهلل كاملغتاظ, مث قال: هؤالء قوم سوءإنا نق

 وقال ابن القيم يف نونيته:
 هو غ اية الت       وحيد واإلي ان*** فرونا بال ذي  د ك ا ق صومن وخ

 ق          رآن   ار وال   اء باآلث   د ج    ق*** ومن العجائب أهنم ق الوا ملن 
 أخذوا الظواهر ما اهتدوا ملعان***  خ وارج إهنم ل ال  ث ذا م  م ب  ت أن
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 يف الذين نبهوا على هذا اخللل مثل الشيخ عبد اهلل عزام واملشايخ عدم نشر مالحظات العلماء  -4
الشيخ عطية اهلل و  ,والتجربة اجلزائرية ,سالميةيف كتابه املقاومة اإل مصعب السوري يبأو , غالب كتبه

 .التميعو  رجاءبل اهتامهم باإل ,مغريهاللييب و 
عشرات ؛ يف حني جتد اخلوارجو  قلة الكتابات ضمن التيار اجلهدي اليت تتحدث عن الغلو  -5

 .املرجئةو  رجاءالكتب واملقاالت تتحدث عن اإل

لذا قال  ,هل الباطل والبدعةتحقيق يف بيان طرق أالك وهو يدل على عدم فهذا خلل وال ش
الغلو أو  ،يبايل إايمها أصاب ما من َأم ر  َأَمَر هللا به إال عارض الشيطان فيه خبصلتني ال): األوزاعي
 .(التقصري

هبما على السواء فإن قلت: كان األمر العام التفريط؛ فاألمر  فيجب االهتمام ؛مرين خطرياألفكال 
 :قيل ثري من هذه الرسائل يف هذا الباب,ن نرى الكالعام اليوم هو اإلفراط؛ فلذا جيب أ

 د األمور ذميم       كال طريف قص***  وال تغل يف شيء من األمر واقتصد

 "اهلجرةو  التكفريمجاعة " ناس انسحابيون مثل اهدين أن اخلوارج هم أالعقلية السائدة لدى اجمل  -6
احلق أهنا و  ,ستضعاف اليت مرت هبا هذه اجلماعاتالسبب هو ظروف االو  ,(مجاعة شكري مصطفى)

أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون  لُ ثَ مَ ): الربِباريقال , فاعيلمتكنت من أعدائها لفعلت األلو 
فإذا متك نوا لدغوا، وكذلك أهل البدع هم خمتفون بني  رؤوسهم وأبداهنم يف الرتاب وَيرجون أذانِبم،

 .(1)(الناس فإذا متك نوا بلغوا ما يريدون
مرتكب الكبرية هو من يكفر  فاخلارجي عند الناس اليوم ؛السطحية يف تناول مذهب اخلوارج  -7
 حبماية اخلوارج املعاصرين فكريما, مما ساهم مرمت حصر أصول اخلوارج هبذا األو  ,مامخيرج على اإلأو من 

 .هل العلمعندهم, ذكرها أعمق مما هو شائع  ملذهب اخلوارج أمن يعلم أن هناك أصوالم  الناس قليل منو 

                                                           
ى, حممد بن حممد )أيب يعلى( ابن احلسني بن حممد, أبو احلسني ابن الفراء, املعروف بابن أيب يعل (2/41طبقات احلنابلة ) (1)

 (.2/37) ,, املنهج األمحدبريوت – ه (, حتقيق : حممد حامد الفقي, دار املعرفة526: ويقال له ابن الفراء )املتوف
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ون املرء خارجي ا يك ليست من األصول الثابتة للخوارج بل قد  مسألة تكفري مرتكب الكبريةفمثالم 
  يف وصف قول اخلوارج يف أصحاب الكبائر شعرياأل أبو احلسنقال ؛ وهو ال يكفر مرتكب الكبرية

 .(1)(فإهنا ال تقول بذلك ،وأمجعوا أن كل كبرية كفر إال النجدات) :كما يف مقاالت اإلسالميني

ه إمجاع اخلوارج على يف دعوا وقد أخطأ الكعيب) :رقرق بني الف  يف الف   البغداديالعالمة  وقال
ن النجدات من اخلوراج ال يكفرون أصحاب احلدود من وذلك أ ،الذنوب منهم تكفري مرتكيب

 .قتهممواف  

فأما  ،إن التكفري إمنا يكون ابلذنوب اليت ليس فيها وعيد خمصوص :وقد قال قوم من اخلوارج
ا رد فيه مثل تسميته زانيً فيه حد أو وعيد يف القرآن فال يزاد صاحبه على االسم الذى و  يالذ

 .وحنو ذلك اوسارقً 

 ويف ،إن صاحب الكبرية من موافقتهم كافر نعمة وليس فيه كفر دين :وقد قالت النجدات
يف حكايته عن مجيع اخلوارج تكفري أصحاب الذنوب كلهم منهم ومن  الكعيبهذا بيان خطأ 

 ااحلسن رمحه هللا من تكفريهم عليً وإمنا الصواب فيما جيمع اخلوارج كلها ما حكاه شيخنا  ،غريهم
 .(2)(ابلتحكيم يب أحدمها أو رضِبما أو صو  وعثمان وأصحاب اجلمل واحلكمني ومن صو  

يقولون أبن كل كبرية فهي كفر نعمة ال كفر شرك، وأن مرتكيب واْلابضية ): أبو احلسنقال 
: كما يف الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان  يـكالسكسويقول . (3)(الكبائر يف النار خملدون

ذنب أوتكفر من  ،ر من أذنب منهمف   كَ أذنب كبرية فهو كافر إال النجدات فإهنا ال تُ  ن  وقالوا مَ ..)
 .(4)(..من غريهم

                                                           
 (.86مقاالت اإلسالميني ) (1)
الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية: عبد القاهر بن طاهر بن حممد بن عبد اهلل البغدادي التميمي األسفراييين, أبو منصور  (2)

 (.74ه ( حتقيق: حممد حمي الدين عبداحلميد, مطبعة املدين القاهرة )ص429)املتوف: 
 (.42/289) 3 -أرشيف ملتقى أهل احلديث  (3)
 (.19ن يف معرفة عقائد أهل األديان )صالربها (4)
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 ،: التكفري ابلكبائر- أيًضا –ومن أصوهلم ) :ذكرة التوحيدميف  عبد الرزاق عفيفي الشيخ قالو 
ولذا مسوا  إال النجدات يف األخريين،وختليد من ارتكب كبرية يف النار  فمن ارتكب كبرية فهو كافر،

 .(1)(وعيدية

الغلو يف التكفري بد من تعميق النظرة جتاه اخلوارج وفكرهم الذي يدور حول مسائل كان ال
واجلماعة والوالء والرباء ومما استفاده اجملاهدون يف اجلزائر أهنم أدركوا املسائل اليت هي أساس مذهب 

ا احلسن رشيد أبوقاله الشيخ ومما  ,اخلوارج  جيازهإ يكن االحنراف حقيقة) :التجربة اجلزائريةعن  متكلمم
 :يلي فيما

 .املتشددة باألقوال واألخذ الغلو حنو جنوح •

 مع التعامل سوء عنه نتج مما ,املكفرة والغري املكفرة بني والتفريق البدعة معىن فهم عدم •
 .والقتال القتل إىل اأحيانم  يفضي الذي املخالف

 الذي الشيء اخلاصة, واجلماعات اإلمام مجاعة بني التفريق وعدم اجلماعة, معىن فهم سوء •
د ةم  أخطاءم  أنتج  .املعارضة مع التعامل يف وح 

 من طوائف يدخلون جعلهم مما كذلك, ليس وما اناقضم  منها ي عد   وما املواالة معىن فهم سوء •
 .(2)(الظهر قاصمة هذه وكانت.. للمرتدين املوالني طائفة يف الناس

املتحصلة مل يتم تعميقها وتأصيلها وتربية الساحات األخرى  لكن هذه الفوائدورغم هذه الصيحة 
ر حبيث ما حصل يف هذين البلدين يفوق ما حصل يف اجلزائ ,وهذا ما انفجر يف العراق والشام ,عليها

 .مضاعفة واهلل املستعان أضعافما

ن ال أو  ,ن جنهر باحلقا أثانيم طلبة علم و  كمشايخو  والم السماء حتتم علينا كحركة جهادية أمانة إن أ
رغم فتكهم باملخالف و  ,سقاط اليت جنح هبا الغالةرغم سياسة اإل ,بنار مر أخناف يف اهلل لومة الئم كما 

بيان الدين ووضوح املنهج من أعظم املصاحل إن مصلحة ف ,علم وال سبق وال ديانة دون مراعاة حلرمة

                                                           
السعودية,  اململكة العربية -عبد الرزاق عفيفي, وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد مذكرة التوحيد: الشيخ  (1)

 (.121)ص ,ه 1420الطبعة: األوىل
رئيس اهليئة القضائية لتنظيم  كتبه أبو احلسن رشيد عضو اهليئة الشرعية/, 29ص احلسن رشيد على أسئلة احلسبةأبو إجابة  (2)

 .م2007/ 05/ 29 , ه1428,  مجادى األوىل  13,  الثاءالقاعدة ببالد املغرب اإلسالمي الث
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ترقيع بدعهم هلو و  هل البدعأن السكوت على وإ ,النفيسو  ن يبذل يف سبيلها الغايلبد أالشرعية اليت ال
 أئمة الدين.و  لذلك حذر من هذا العلماءو  ,الته اخلطريةمآخرق كبري له 

عظ م صاحب بدعة فقد أعان على هدم اْلسالم، ومن تبسم يف  ن  مَ ): الفضيل بن عياضقال 
، ومن زو ج كرميته من مبتدع وسلموآله صلى هللا عليه  تعاَل على حممد وجه مبتدع فقد استخف مبا أنزل هللا

 .(1)(جنازة مبتدع مل يزل يف سخط هللا حىت يرجع فقد قطـع رمحهـا، ومن تبع

 فإن توقري صاحب البدعة مظن ة ملفسدتني تعودان على اْلسالم ابهلدم:): الشاطيبقال 

وأن  اجلهال والعامة إَل ذلك التوقري، فيعتقدون يف املبتدع أن ه أفضل الناس، : التفاتإحدامها
اتباع أهل السن ة على  اتباعه على بدعته دون هو عليه خري مما عليه غريه، فيؤدي ذلك إَل ما

 سن تهم.

إذا ُوق  َر من أجل بدعته صار ذلك كاحلادي احملرض له على إنشاء االبتداع يف كل  : أن هوالثانية
 .(2)(شيء. وعلى كل حال فتحيا البدع ومتوت السنن، وهو هدم اْلسالم بعينه

 

  

                                                           
 (.2/41(, طبقات احلنابلة )60شرح السن ة للربهباري ) (1)
 .(1/202االعتصام ) (2)
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 الثاني فصلال

 أمهية بيان فساد منهج اخلوارج
 ,ا يف البيان واإلنكارا كافيم مل توليهم قدرم  وإنمل تركز على اخلوارج  نإا باحلركة اجلهادية لقد كان حري  

 :سبابأذلك لعدة و  ,رجاءكتلك اليت أولتها لإلمهية  أن توليهم أ
 :ر منهمذ  حَ و  رهمكَ ذَ  سلمآله و و  صلى هللا عليهن النيب أ -1

حاديث ذكر مل أيت يف األو  ،محدأوجه كما قال اْلمام أنهم من عشرة صح احلديث ع) بل
: وقال ,(منهم اشرًّ  اقومً  األرض يف أعلم ال سوء، قوم اخلوارج): أمحدقال اإلمام  ,(1)(املرجئة

 :ابن تيميةوقال  ,(2)(وجوه عشرة ومن – وسلموآله  عليه هللا صلى – النيب عن فيهم احلديث ح  صَ )
 يوه ،اجدًّ  كثرية بقتاهلم واألمر ذمهم ىف واألحاديث بقتاهلم الصحيحة األحاديث جاءت)

 الشفاعة وأحاديث ،وفتنته القرب وعذاب الرؤية أحاديث مثل ،احلديث أهل عند متواترة
 وابن دو داو  كأيب السنن هلأ بعضها روى ،ئةرج  واملُ  ةي  ر  دَ القَ  ذم ىف أحاديث رويت وقد ،واحلوض

 .(3)(وضعفها فيها طعن من العلماء ومن ،ويقويها يثبتها الناس وبعض ماجه
 رضي اهلل عنهماعلي و  قاموا بقتل خليفتني راشدين عثمانو  ,ظهر اخلوارج يف عهد اخلالفة الراشدة -2

أصالة على هذه الطبقة  ب  ص  نْ بل إن شر اخلوارج عرب التاريخ م   ,وغريهم الكثري من فضالء األمة وأخيارها
 .من طبقات اجملتمع املسلم ة  ز  ي   م  م  الْ 

ومل يأمر بقتل اليهود  ,يف هذه الطائفة إالبقتل طائفة قتل عاد  وسلموآله صلى هللا عليه  النيب   مر  أيمل  -3
 ,وما ذلك إال لضررهم وشرهم املستطري الذي يفوق التصور فهم شر اخللق واخلليقة ,والنصارى كذلك

 من عةد  املبتَ  ق  رَ الف   شر اخلوارج) :ابن حجرقال احلافظ  ,م على املسلمني يفوق شرور الكفاروشره
 قتال من أوَل اخلوارج قتال) :أن هبرية ابن عناحلافظ نقل و  (4)(والنصارى اليهود ومن احملمدية األمة

 ،الربح طلب الشرك أهل قتال ويف ،اْلسالم مال سأر  حفظ قتاهلم يف أن فيه واحلكمة ،املشركني

                                                           
 (.19/72جمموع الفتاوى ) (1)
 إسناد صحيح.( وقال حمققه: هذا 1/145السنة: للخالل ) (2)
 (.13/35جمموع الفتاوى ) (3)
 (.12/302فتح الباري ) (4)
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ام   اهلل رمحه تيمية ابن يقول .(1)(أوَل املال رأس وحفظ  والعلماء الصحابة اتفق وقد): عن اخلوارج تكلمم
 على وافقهم من سوى املسلمني مجيع على بغاة فإهنم ،(أي اخلوارج) هؤالء قتال على بعدهم

 املسلمني على أضر   فكانوا ابلقتال، إال شرهم يندفع وال ابلقتال، املسلمني يبدؤون وهم مذهبهم،
 الناس، لبعض يتعرضون وإمنا يقاتلوا، مل أعطوه فلو املال، مقصودهم أولئك فإن الطريق؛ اعقط   من

 ما إَل الصحابة وإمجاع والسنة ابلكتاب ثبت عما يرجعوا حىت الدين على الناس يقاتلون وهؤالء
 مل فإهنم غريهم، من املسلمني على شر وهم... للقرآن الفاسد وفهمهم الباطل بتأويلهم هؤالء ابتدعه

 مسلم كل قتل يف جمتهدين كانوا فإهنم النصارى؛ وال اليهود وال منهم املسلمني على اشرًّ  أحد يكن
 بذلك تديننيمُ  وكانوا ،هلم كفرينمُ  أوالدهم، وقتل وأمواهلم املسلمني لدماء مستحلني يوافقهم، مل
 .(2)(ةل  ض  املُ  وبدعتهم جهلهم م  ظَ ع  ل  

وظهرت جرائم الغالة بشكل  ,وهذا األمر مالحظ اليوم يف الساحات اجلهادية اليت برز فيها الغلو  
 .بكل قواهم وعمل الغالة يف أهل اإلسالم ما مل يعمله الكفار ,تقشعر منه اجللود

مام ابن اإل روىفقد  ؛َل قيام الساعةإن خروجهم مستمر أ وسلموآله صلى هللا عليه النيب  هذكر ما  -4
ٌء يقرؤون القرآَن ال جيُ )): قال   -وسل موآله صل ى اهلل عليه -أن  ر سول  اهلل  , رمحه اهللماجه  ُز تـََراق يهم،  او  ينشُأ نش 

عت  رسول  اهلل رضي اهلل عنهما قال  ابن  ع م ر   ,((ل ما خرَج قرٌن ُقط عكُ  كل ما )) :يقول   -وسل موآله صل ى اهلل عليه -: مس 
 .(3)((حىت  َيرَج يف ع راضهم الد جال - أكثر م ن  ع شرين مر ة -قرٌن ُقطع خرَج 

خطورة و  ,ةهلذا الفكر الغايل بسبب الطبيعة القتالية احلاد   لٌ ب  قَ احلركة اجلهادية لديها تَـ  -5
 مجال الشيخ يقول ,زوالتمي   تورث رغبة يف العلو   واليت قد ,احلدثاءو  غراراأل ل  ب  اإلمساك بالسالح من ق  

 سوادها، كثر طائفة كل أن االجتماع سنن يف املعروف من: )التأويل حماسن صاحب القامسي الدين
 أن ابالستقراء وجد وقد، واملتسامح والغايل واملتطرف واملعتدل والدخيل األصيل فيها يوجد أن البد

 يف قليل عليه َيرص ومن االعتدال، منزلة التوسط ألن استجابة؛ وأعظم صدى أقوى الغايل صوت
 ق  رَ الف   طوائف درجت وعليه ،األعظم السواد يبةغ  ورَ  األكثر بُ رَ ش  فمَ  الغلو وأما ومصر، عصر كل

                                                           
 (.12/301فتح الباري ) (1)
 :حممد رشاد سامل, مؤسسة قرطبة, الطبعة بن تيمية احلراين, حتقيق: د.األمحد بن عبد احلليم انظر )منهاج السنة النبوية(  (2)

 (.248-5/243) ه1406 ,األوىل
 .(2455)( برقم 5/582يف السلسلة الصحيحة ) رمحه اهللوصححه العالمة األلباين  ,(1/120سنن ابن ماجة ) (3)
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 الغلو إال هلا الناس الستتباع د  جتَ   ومل ،ابلدعوى والتفردَ  ابلذكرى، االستئثارَ  فحاولت   ،ل  حَ والن   
 إن ،األقدار وتساعدها ،الفرص هلا تسنح حسبما بسواها واْليقاع ،غريها من ابحلط    وذلك ،بنفسها

 – ابملخالفني اللسان إطالة يف الغلو ابب – الباب هذا فتح من وأول ،ابللسان أو ابلسنان كان
 عام تهم رابطة وتقوى غريهم، من النفرة لتستحكم التكفري، ابب من عام تهم مهُ تُـ قاد   فأتى ،اخلوارج

ا وتضللها وتبدعهوتفسقها  غريها تكف  ر فرقة كل غالة وأصبحت غريهم، إَل اءُ الد   هذا َسرى ث ِبم،
 رأيهم، وزي ف الغالة، أولئك وجه يف قام من األئمة من تعاَل هللا قيض حىت نفسه، املعىن لذاك

ولو تأملت املكتبة اجلهادية  .اه (1)(أمثاهلم ميزاانً  منهم لكل وأقام قدرهم، فرقة كل خليار رفَ وعَ 
ومالحظات  ,باستثناء مقاالت صغرية ؛الكتابات اليت حتذر من هذا الداء الفتاكلوجدت القليل من 

ولعل املقالة اليت كتبها الشيخ األسري الصارم العراقي أيب الفضل من  ,عابرة يف احملاضرات والكتب
 ةوهي وإن كانت صغرية ولكنها برزت يف مرحلة مبكر  ,املقاالت النادرة اليت دقت جرس اخلطر لداء الغلو

 وننعم الدين، هذا سنام ذروة على األمة صحوة بنعمة ونرفل ،هذه أايمنا نعيش وحنن) :ومما قاله
 الكفر قوى عليهم أسبلته الذي الظالم غشاوة زالت أن بعد ،تعاَل هللا دين إَل الناس رجوع بنعمة

 علينا اجملاهدين بعض صفوف يف تظهر بدأت فتنة ولكن - اللعائن هللا من عليها – واملرتدة األصلية
 الغلو" فتنة وهي أال املباركة؛ السلفية اجلهادية الصحوة مصري على خطورهتا وندرك اجيدً  نعيها أن
 ستوعبتُ  مل نإ ؛واجملاهدين اجلهاد على كبرية سلبية أبعاد هلا خطرية فتنة وهي ؛"التكفري يف
 .بداايهتا يف ستأصلوتُ 

 وأهنا ،خطورهتا نواوبي   الفتنة هذه من حذروا قد عصران يف واجلهاد التوحيد أئمة كبار نوأ خاصة
 ..مضت عقود منذ األمة تعم   اليت التجهمية رجائيةاْل الفتنة على خاطئ سليب فعل رد

 إَل املوصل ؛املستقيم والصراط ،القومي الطريق عن اجلهاد ينحرف ال أن اجدًّ  حريصون إننا
 وال حرمة هلل تراعي ال ممن – امركبً  جهاًل  – اجلاهلة املنحرفة العناصر بعض بسبب ،والتمكني النصر
 .اخلبيث اخلارجي املنهج هذا من تعاَل هللا إَل التربؤ جماهد كل وعلى املسلمني، بدماء تبايل

                                                           
 (.4)ص:  . حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق القامسي,اجلرح والتعديل: ل  (1)
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 هللا حلدود مراعاة وال تقوى وال حتر    غري من ادً متعم   اعامدً  املسلمني دماء يف يقع من كل نإو 
 جياهدوه أن ابجملاهدين حري   بل ا،جماهدً  يكون أن هلل وحاش األرض، يف املفسدين من نهإف تعاَل
 .والتوحيد الدين جلناب ومحاية تعاَل هلل تقرابً 

 بقتاهلم املسلمني أمرت اخلوارج بذكر جاءت اليت النصوص فهذه القول، من ببدع هنا أنيت وال
 مهُ تُـ أدرك   لئن)): والسالم الصالة عليه فقال وأعراضهم، وأمواهلم املسلمني دماء عن يكفوا حىت

 إَل متعدية فتنتهم ن  أل وذلك ،((وهتلُ قَ  أو مهُ لَ تَـ قَـ  نمَ  فلحأ)): رواية ويف ،((عاد لَ ت  قَـ  قتلنهمأل
 الصائلني البغاة جنس من فهم ،حق وجه بغري املعصومة املسلمني وأعراض وأموال دماء استحالل

 .تعاَل ابهلل إال قوة وال حول وال

 عزم من أوتينا ما بكل حنارب واْلرجاء، التجهم حاربنا كما أان عاله يف جل الباري نعاهد وإننا
 أن ايقينً  نؤمن وحنن، اجملاهدين صفوف بني ابالنتشار له نسمح ولن اخلبيث، اخلارجي الفكر وعلم

 ."تعاَل ابهلل والعياذ" طائفة أي يف اخلبيثة البدعية األفكار هذه انتشار النصر فختل   أسباب من

 السنة أهل منهج على ؛الصحيح طريقها يف املباركة اجلهادية السلفية الصحوة تبقى أن وجيب
 .(1)ه ا (تفريط وال إفراط بال حقة وسطية وتفكريها، وسلوكها تصورها يف ؛واجلماعة

 ا النتشار هذا الفكرمبا جيعل اجملال خصبم  ,َل حالة الشعبيةإانتقال اجلهاد من حالة النخبوية  -6
وهذا التوسع يف احلركة  ,نتيجة التوسع يف الفتوحاتاجلفاة يف األمصار هذا يذكرك بنشأة اخلوارج و  ,الغايل

 ,فالبون شاسع بني األمرين ,بل حىت أقل منها ,اجلهادية ال يرافقه توسع يف الرتبية اجلهادية بنفس الدرجة
أبو مصعب قال الشيخ  ,دور رئيسي يف هذا التباين احلاصلوإن لغياب العلماء عن الساحات له 

 بال كلها اجلهادية التجارب يف الكربى الثغرة أن غريها كما اجلزائرية التجربة يل أثبتت) :السوري
 عن الدعاة وكبار العلماء غياب هي الثغرة هذه. وفظاعةً  اأثرً  أشد   اجلزائرية التجربة يف وهي، استثناء

 جاءت احلقيقة يف اجلهاد ظاهرة أن رغم. فيها واالخنراط دعمها وعدم، اجلهادية التجارب تلك قيادة
 وكثرة ألمهيتها مستقالًّ  كتاابً  تستأهل مالحظة وهذه" وفتاويهم ومؤلفاهتم ودروسهم لدعوهتم نتيجة

 ."شواهدها

                                                           
 أيب الفضل العراقي, باختصار يسري. :مقالة الغلو وآثاره السلبية على اجلهاد واجملاهدين بقلم (1)
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 إَل، التجارب رايدة عن واخلربة والتجربة العلم وأصحاب العقالء هؤالء غياب أدى ولقد
 أولئك من كثري اكتفى اليت. لألخطاء وارتكاِبم وختبطهم، الشباب لدى القرارات وتيه الرتبية ضعف
 وسائل وظفت حيث!! الفريضة عن الناس وقعود لقعودهم ذريعة واختاذها ابنتقادها والدعاة العلماء
 اْلسالم مشروع ومن، اأساسً  اجلهاد فكرة من للنيل والدعاة العلماء هؤالء تصرَيات األنظمة إعالم

 هللا رضي عمر قال كما الثقة وعجز اجلاهل قوة من األمر وهلل. اجلميع وأضعفت. برمته السياسي

 .(1)(عنه

 :فيقول الفشل يف التجربة اجلهاديةأهم أسباب  تقبله اهلل عطية هللا اللييبويعدد الشيخ 

 :يلي ما الفشل أسباب فأهم)

 الضعف وهذا اجلزائر، يف الفرتة تلك يف اجلهادية واملنهجية الفكرية املنظومة وخلخلة ضعف-أ
 وقلة العلمية، القيادة أو( املرجعية) يف ونقص والعلمية، الفكرية الفوضى: مثل صور عدة يف يظهر

 فقد للجهاد، النافرين وأفهام تصورات يف شديد واختالف وتباين املؤهل، اجلهادي العلمي الكادر
 مع وغريه، التكفري يف اأيضً  الغالة وبعض واملتنطعني، املتشددين من اأنواعً  اجلهادي الصف مجع

 وابجلملة... الناس عوام من همطبًعا  الغالبية كانت حني يفأحيااًن  مذمومة درجات إَل املتساهلني
 .واملناطق الكتائب من كثري يف الدين يف والغلو والتنطع بل التشدد، من مسحة هناك كان

 .األخالق أزمة: هو آخر شيء مع ويرتافق يتداخلأيُضا  سبق ما -ب

 متثل وال ،األخالق سيئة النفوذ وصاحبة رةُ ث   املؤَ  الطبقة وهي إليها، املشار الطبقة تلك فكانت
 الرمحة جوانب يف افتقار الناس، مع التعامل يف والغلظة والشدة العنف ا؛فً شر  مُ ا متثياًل حقيقيًّ  اْلسالم
 القلبية األمراض من جمموعة مع الفضل، لذوي احرتام وقلة الزالت، عن والعفو اخللق على والشفقة

 .والتعايل والغرور كالعجب األخرى واألخالقية

 .القيادة أزمة: كله ذلك ومجاع -ج

                                                           
 .(72ص)ُمتصر شهاديت على اجلهاد يف اجلزائر أليب مصعب السوري  (1)
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 علمتهم اخلري على الناس تريب أن بدل املفسدة الفاسدة وهي الشر، هي القيادة كانت فقد
 وأيب زيتوين مجال عهد يف القيادة هنا ابلقيادة وأعين الضالالت، بينهم ونشرتجهااًل  وجعلتهم الشر
 !أمني الرمحن عبد

 واجلهل الغرور أهل من جنسها من هو من كل قر بت الضالة املتنطعة اجلاهلة القيادة هذه
 عليهم ووضعت ،فيهم وطعنت ،الصاحلني وأبعدت الدنيا، على والتكالب والقسوة والكرب والتنطع
 من الكثريين قتل إَل ذلك بعد متقدمة مرحلة يف احلال وصل حىت ؛ومهشتهم االستفهام عالمات

 .سخيفة منها وكثريٌ  متعددة ب تـَُهم اخلري أهل

 إَل العلمي، الثقايف الفكري املنهجي اخللل من جمتمعة متضافرة عوامل عدة سببه.. واخلالصة
 لتكون جمااًل  هلا وجدت اليت والرواسب واخلالفات مناحي عدة يف الضعف إَل األخالقي، اخللل
 من كان واالحنراف الفساد فإن القيادة أزمة يف كله ذلك وجيتمع ذلك، غري إَل صراعات، حمور

 .(1)(ابألساس القيادة

, فهذه التهمة ة أال وهي هتمة الغلو واخلارجيةإن على اجملاهدين أن يتربؤوا من هذه التهمة اخلطري  -7
غالة وألن ال ,صورة اجملاهدين وتنفري الناس منهم  من جهة هي أحد أساليب الطغاة يستخدموهنا لتشويه

 ,, فالتأخر يف البيان يعزز هذا األمر فيضر مبعركتنا مع الطواغيت وأذناهبمهم مطية الطغاة من جهة أخرى
 خسر املعركتني مع الطغاة والغالة.وبالتايل سن

 التكفري هتمة إلصاق العرب أن وخالصة الدروس أكرب) :أبو مصعب السورييقول الشيخ 
 ومن املنافقني وأعواهنا الطاغوتية احلكومات وسيلة اليوم هي ابجلهاديني ...واجلهل واْلجرام والدموية

 األمة ْلبعاد اسعيً . وأمتهم شعوِبم عن عزهلم أجل من وذلك. ستعمارواال الكفر قوى من وراءها
 الصليبية احلمالت مقاومة على قدرة أي من عزالء اْلسالمية األمة وترك. هزميتهم ث املعركة عن

 .(2)(القائمة اليهودية

                                                           
شعبان بني شهري مجادى األوىل و  والذي أجري ما ؛مقتطفات من لقاء منتديات شبكة احلسبة مع الشيخ عطية اهلل اللييب (1)

 حتت عنوان: املسرية اجلهادية املعاصرة. ,ه 1427من سنة 
 .(73ص)ُمتصر شهاديت على اجلهاد يف اجلزائر أليب مصعب السوري  (2)
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 الباب الثاني
 الخوارج أصول

 وانطباقها على جماعة الدولة
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 بيان مطابقة أفعال مجاعة الدولة ألصول اخلوارج
مدى انطباق أصول اخلوارج يف مجاعة الدولة مبا بذكر فيما يلي , نشرع التمهيدي بعد هذا البيانو 
 .ا ليس باألغاليطحديثم فامسع أ خ ي   يف انطباق الوصف للوصف, للشك جماالم  ال يدع

 
 الفصل األول

 حملة عن اخلوارج وطريقة العلماء يف معرفة أصوهلم
صلى اهلل عليه علم مشهور على تلك الفرقة املعروفة اليت وصفها النيب  "اخلوارجاهلل أن كلمة " رعاكاعلم 

 أطلق وقد اخلروج, من مشتق اسم وخارجي خارج, مجع اللغة يف اخلوارجف ,باملروق من الدين سلمآله و و 
 لنيل  عَ مُ  الناس؛ من الطائفة هذه على( خرج) مادة يف اللغوية تعريفاهتم آخر يف اخلوارج كلمة اللغة علماء
: واخلوارج)(: اللغة هتذيب) يف األزهري يقول .(1)الناس على خلروجهم أو الدين عن خبروجهم ذلك
 .(2)(اأيضً  والفريوزآابدي منظور ابن تعريف وهو. حدة على مقالة هلم األهواء أهل من قوم

 خلروجهم به مسوا طوائف سبع وهم منهم، طائفة واخلارجية احلرورية هم): عنهم الزبيدي ويقول
 .(3)(صفني بعد وجهه هللا كرم علي عن أو احلق عن أو الدين عن أو الناس على

 وكان معتقده إَل للدعاء ابلسيف املسلمة اجلماعة على خرج من كل) عام بتعريف فاخلوارج
 .(الشريعة يف األصول خمالفة من اانبعً  خروجه

                                                           
حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي, أبو منصور, حتقيق: حممد عوض  "هتذيب اللغة"انظر: كتب اللغة مادة )خرج(, انظر:  (1)

: حمم د "تاج العروس من جواهر القاموس"(, 7/27) ,م2001بريوت, الطبعة: األوىل,  –مرعب, دار إحياء الرتاث العريب
 .(5/517) بن حمم د بن عبد الرز اق احلسيين, أبو الفيض, امللق ب مبرتضى, الز بيدي, دار اهلداية

جملد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى  "القاموس احمليط"(, 2/251) "لسان العرب"(, 7/27) هتذيب اللغة (2)
لبنان,  –حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة, بإشراف: الشيخ حممد نعيم العرقس وسي, مؤسسة الرسالة, بريوت 

 (.5/517) "تاج العروس"(, 186) ,م2005-ه 1426الطبعة: الثامنة, 
 يقال: رضي اهلل عنه كغريه من الصحابة رضي اهلل عنهم. (. واحلق أن5/517) تاج العروس (3)
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 بذلك وامُس   ،عوند  مبتَ  قوم وهم ،طائفة أي ؛خارجة مجع فهم اخلوارج) :ابن حجرقال احلافظ 
 كانوا احلرورية اخلوارج) :ابن تيميةيقول . (1)(املسلمني خيار على وخروجهم ،الدين عن خلروجهم

 املهاجرين وبقااي ،الراشدين اخللفاء بقية وجود مع ،واجلماعة السنة عن اخروجً  األهواء أهل أول
 وسلطان ،احلجة وسلطان ،النبوة نور وإشراق ،األمة ىف والعدل واْلميان العلم وظهور ،واألنصار

 أمري فعله ما ؛خروجهم سبب وكان ،والقدرة ابحلجة كله الدين على دينه هللا أظهر حيث ،القدرة
 موارد وجعلوا ذلك َيتملوا فلم ،أتويل فيهااليت  األنواع من معهما ومن ي  وعل عثمان املؤمنني

 نتفاءال وعمر بكر أيب زمن ىف َيرجوا مل وهلذا، اكفرً  الذنوب وجعلوا ذنوابً  احلسنات بل جتهاداال
عن سائر الفرق بالغلو واإلفراط والشطط هذه الفرقة متيزت لقد و  .(2)(وضعفهم التأويالت تلك

ريعة للتمزق  قابلية السوالتنطع, كما متيزت يف منهجها احلركي باالندفاع والتهور والثورية العمياء, وال
يف تفرقهم  ارئيسم  اسببم هذا كان وقد   ,ختالف واجلدل واخلصامواخلوارج كثريو التشرذم واإل شتعال,واإل

طاف خارجيان ابلبيت؛ فقال أحدمها ): أنه "السنة"يف كتابه  الاللكائيذكر اإلمام فقد واختالفهم؛ 
: جنة عرضها  ؛ فقال له صاحبهنة إال أان وأنتلن يدخل منهم اجل ؛إَل هذا اخللق ر  ظُ ن  ا: لصاحبه

 يل ولك؟ ت  يَ ن  كعرض السماء واألرض بُ 

 .(3)(؛ وترك مذهبهقال أجل؛ قال هي لك

 :يف االختالف الذي وقع بني األزارقة زيد بن جندبوقال 

 ر ب                        اء واهل      ق  والبغض           م  ... بف رقة احل              قْل للمحل ني  قد قر ْت عيونك

 ب                       بالل عا ... ق ْدع  الكالم وخلط  اجل د                      ن  ففر قن               على د ي اكن ا أ ناسم 

 (4)ب           يل  سو ى ف  ر سي والر مح من ن ش   ... ما ا ألهو ن كم يف األرض  م ضطربم إين  

                                                           
 (.12/283الباري ) فتح1) )
 (.28/489جمموع الفتاوى ) (2)
 (.2/11سامل العجمي ) -ات مع األحداث وقف (3)
 ه (, 380األشباه والنظائر من أشعار املتقدمني واجلاهليني واملخضرمني, أبو بكر حممد بن هاشم اخلالدي, )املتوف: حنو  (4)

ه (, حتقيق: الدكتور حممد علي دقة, وزارة الثقافة, اجلمهورية العربية 371وأبو عثمان سعيد بن هاشم اخلالدي )املتوف: 
 (.93) م1995السورية, 
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رمها, وما رأوا طريقني إال  وا بني أمرين إال اختاروا أعسري  اجلالفة طبعهم, وضيق األفق مستهم, ما خ  ف
سلسلة من تضخيم املواقف أو االجتهادات  .احنازوا ألبعدمها.سلكوا أشقهما, وما صادفوا احتمالني إال 

 والتكفري هبا, يصاحبها سلسلة من االنشقاقات اجلذرية واملفاصالت الكاملة.

 
 ؟! مىت َيكم على املرء ابلبدعة

كم بالبدعة على كل من خرج عن أنه حي   لقد قرر أهل العلموبعد هذه التعرجات اليسرية نقول: 
أو خالف يف فروع    ,وه من أصول الدين, أو قاعدة من قواعدهد  واجلماعة يف أصل مما ع   سبيل أهل السنة

يقول  رجة عن مسة أهل السنة وهديهم؛ كبدع الشعائر والعبادات إذ كثرت,كثرية وجزئيات متعددة ُم  
َاال ف َرُق  َهذ ه  ) :رمحه اهلل الشاطيب ريُ  إ من  َية   ل ل ف ر َقة   خب  اَلف َها ف َرًقا َتص   َوقَاع َدة   الد  ين   يف   ُكل  ي    َمع ىًن  يف   الن اج 

، م نَ  ُجز ئ ي    يف   اَل  الش ر يَعة ، قـََواع د   م ن   ُز ئ ي ات  َرةُ  ال ُكل  ي ة   ال َقاع َدة   جَم َرى َوجَي ر ي اجل  ، َكثـ  ُز ئ ي ات   فَإ ن   اجل 
َتد عَ  ثـَرَ  إ َذا ال ُمبـ  تَـَرَعة   ال ُفُروع   ن َشاء  إ   م ن   َأك  ل ُمَعاَرَضة   الش ر يَعة   م نَ  َكث ري   َعَلى َذل كَ  َعادَ  ال ُمخ   .(1)(اب 

قال أمحد ) :شيخ االسالمقال  ؟!خارجي ا د  ن حتقق يف واحد منها ع  ما هي أصول اخلوارج اليت مف
َيقر أحدكم )) :وسلم وآله عليهصلى هللا قال النيب  ،بن حنبل: صح احلديث يف اخلوارج من عشرة أوجه

 ،يقرءون القرآن ال جياوز حناجرهم ،وقراءته مع قراءهتم ،وصيامه مع صيامهم ،صالته مع صالهتم
عند  ايف قتلهم أجرً  أينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن   ،ةي  م  ميرقون من اْلسالم كما ميرق السهم من الر  

 .((هللا ملن قتلهم يوم القيامة

 مشهوراتن فارقوا ِبما مجاعة املسلمني وأئمتهم:وهلم خاصتان 

الفرق و: خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس حبسنة حسنة.. أحدمها
رون ابلذنوب والسيئات، ويرتتب على تكفريهم ابلذنوب يف اخلوارج وأهل البدع، أهنم يُكف  الثاين 

استحالل دماء املسلمني وأمواهلم، وأن دار اْلسالم دار حرب، ودارهم هي دار اْلميان، وكذلك 

                                                           
 ( باختصار يسري.3/140االعتصام ) (1)
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 ،- َوَسل مَ  َوآل ه   ى اَّلل ُ َعَلي ه  َصل   -لبدع اليت ثبتت بنص سنة الرسول . فهذا أصل ا.يقول مجهور الرافضة
 .(1)(ُكفًرا  السيئة   ، وجعلُ ةً ئَ ي   سَ  العفو   لُ وإمجاع السلف أهنا بدعة، وهو جع

ن خالفهم يف رون مَ ف   كَ رون ابلذنوب، ويُ ف   كَ يُ  ،ر املسلمنيواخلوارج هم أول من كف  ): قالو 
رون من خالفهم فيها. ف   كَ ويُ  ؛ويستحلون دمه وماله. وهذه حال أهل البدع يبتدعون بدعة ،بدعتهم

 وأهل السنة واجلماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون هللا ورسوله فيتبعون احلق ويرمحون اخللق.

حدثتا يف أثناء خالفة أمري املؤمنني علي  ،وأول بدعة حدثت يف اْلسالم بدعة اخلوارج والشيعة
 .(2)(م..هُ لَ تَـ قَ وه فَـ لُ بن أيب طالب فعاقب الطائفتني. أما اخلوارج فقاتَـ 

 

 اجلامع للحرورية اخلوارجاألصل 
 ,وتكفري من ال يستحق التكفري ,هو التكفري بال مكفرولذلك فاألصل اجلامع للحرورية اخلوارج 
ويعتربون من خالفها   ,ون أصوالم معينةل  ص  ؤ أهنم يحيث  وبالتايل استحالل قتل من ال يستحق القتل,

خالف اإلسالم  فقدن خالفهم فيعتربون م   ؛وخيتلط األمر عندهم بني مجاعتهم واإلسالم نفسه ,اكافرم 
وبالتايل هو   ,كدين  ومن رفض بيعتهم فقدرفض اإلسالم ,ن عاداهم فقد عادى اإلسالم نفسهوم   ,نفسه
ا دون التفصيل ا مطلقم ردم  مط  أصالم  " ويعتربوهنار  الكاف   ر  ف  ك  ي   مْ  ل   نْ غالون يف قاعدة "م  ي   م   ث   نْ وم   ,كافر

 زة أصل أصول اخلوارج ك  ر  فبعبارة م   ,فتنطلق عندهم سلسلة التكفري للمخالف دون هوادة ,املعروف
وبالتايل  –مر ليست كذلك وهي يف حقيقة األ –والتكفري مبا يرونه هم من املكفرات  ,التكفري بال مكفر

 .تكفري املخالف هلم

 الذنوببتكفري اليتبني لك عدم حصر معىن اخلوارج ب وغريه ابن تيميةك العلماء فمن خالل كالم
 ,و طاعة جيعلونه سيئةأا هو قد يكون مباحم و  , بل وصفهم بأهنم جيعلون العفوالزناو  املشهورة كاخلمر

قون العلماء احملق   ر  ك  بل ذ   ,ن خالفهم يف أهوائهمون م  ر  ف  ك  وي   ,يعتربون ما ليس بسيئة سيئةو  ,االسيئة كفرم و 
ا على وا علي  ر  ف  وائل ك  أن اخلوارج األمعلوم و  ,انقرض يف املتأخرين القول بتكفري مرتكب الكبريةأن 

                                                           
 .(19/73جمموع الفتاوى ) (1)
 (.3/279جمموع الفتاوى ) (2)
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ور ألنه ج   بالْ  وسلموآله صلى اهلل عليه م ذو اخلويصرة رسول اهلل ه  م رأس  ه  ات   و  مر حسن مشروع,أهو و  التحكيم
 .شرعي هذا مقصدو  ؛ف قلوب بعض الناسل  أ

 اومن أقواله يف ذلك أيضم  ,بعضها ت  رْ ك  ة مواضع ذ  د  يف ع   ابن تيميةاإلسالم  شيخ  ويؤكد هذا املعىن 
بل  ، جيعلوهنا واجبة ىف الدينن شأن أهل البدع أهنم يبتدعون أقوااًل م  ) قاله يف جمموع الفتاوى: ما

كفعل اخلوارج   ،هُ مَ ون دَ ويستحل   ،ن خالفهم فيهارون مَ ف   كَ ويُ  ،البد منه يميان الذجيعلوهنا من اْل
 :واب الصحيح ملن بدل دين املسيحويقول يف اجل (1)(واجلهمية والرافضة واملعتزلة وغريهم

كما عليه كثري من   ،ويرى جناسة الكفار ،املسلمنيَ  نَ ن خالفه م  ر مَ ف   كَ ن يُ ن ذلك مَ وأعظم م  )
 (.أهل البدع من الرافضة واخلوارج وغريهم

ََوار جُ  َهُؤاَلء  و  َاءٌ  هَلُم   اخل  َنـ ُهم  " احلرورية: "هَلُم   يـَُقالُ  َأمس  ََكان   َخَرُجوا أل   :هَلُم   َويـَُقالُ  َحُرورَاءُ  َلهُ  يـَُقالُ مب 
لُ ) َن  : النهروان َأه  َناف ه م   َوم ن   ُهَناكَ  قَاتـََلُهم   َعل يًّا أل  َباعُ " اْلابضية" َأص  " األزارقة"و إاَبض   ب ن   اَّلل    َعب د   َأتـ 

َباعُ  َز َرق   ب ن   اَنف ع   َأتـ  لَ  َكف رَ  َمن   َأو لُ  َوُهم  . احلروري جَن َدةَ  َأص َحابُ " الن َجَداتُ "و األ  َلة   َأه  لذ نُوب   ال ق بـ   اب 
َا َبل   نَهُ  مب  َتَحل وا الذ نُوب  م َن  ُهم   يـََرو  ل   د َماءَ  َواس  َلة   َأه   َعلَي ه   اَّلل ُ  َصل ى الن يب    نـََعتَـُهم   َكَما َفَكانُوا ،ب َذل كَ  ال ق بـ 

تـُُلونَ )) َوَسل مَ  َوآل ه   لَ  يـَق  اَلم   َأه  س  ُعونَ  اْل   لَ  َويَد  َو اَثن   َأه   عفان ب نَ  َوُعث َمانَ  طَال ب   َأيب   ب نَ  َعل ي   وََكف ُروا ((األ 
ل  نيَ  طَال ب   َأيب   ب نَ  َعل ي   َوقـَتَـُلوا ،َوااَلمُهَا َوَمن   َتح  م   ب نُ  َعب ُدالر مح َن   قـَتَـَلهُ  ؛ل َقت ل ه   ُمس  ُهم   املرادي ُمل ج  نـ   ،م 
ُرهُ  ُهوَ  وََكانَ  ََوار ج  جُم َته د ينَ م َن  َوَغيـ  ََماَعَة؛ الس ن ةَ  فَارَُقوا ُجه ااًل  َكانُوا َلك ن   ،ال ع َباَدة   يف   اخل   فـََقالَ  َواجل 
م نٌ  إال   الن اسُ  َما: َهُؤاَلء   م نُ  َكاف ٌر؛ َأو   ُمؤ  يعَ  فـََعلَ  َمن   َوال ُمؤ  َبات   مجَ  يعَ  َوتـََركَ  ال َواج  ؛ مجَ   َفَمن   ال ُمَحر َمات 

هَلُم   َخاَلفَ  َمن   ُكل   َجَعُلوا ثُ  . الن ار   يف   خُمَل دٌ  َكاف ٌر؛ فـَُهوَ  َكَذل كَ  َيُكن   ملَ    ُعث َمانَ  إن  : فـََقاُلوا َكَذل كَ  قـَو 
َهبُ . ُكف ارًا َفَصاُروا َوظََلُموا ؛اَّلل ُ  َأنـ َزلَ  َما ب َغري    َحَكُموا َوحَن َومُهَا َوَعل يًّا  َكث ريَة   ب َداَلئ لَ  اَبط لٌ  َهُؤاَلء   َوَمذ 
 .(2)(َوالس ن ة   ال ك َتاب  م َن 

 :فيقول  حقيقة مذهب كالب أهل الناريبني   عبد اللطيف آل الشيخالشيخ  كذلك

 - على زعمهم - روا أهل اْلسالم ابلذنوباخلوارج كالب أهل النار؟ ألهنم كف  إذا ثبت أن )
مبتابعته، وجتريد التوحيد، والرباءة من  كف ر أئمة الدين وعلماء األمة وورثة الرسول فكيف ترى مبن

                                                           
 (.19/212جمموع الفتاوى )ج (1)

 (.482-7/481جمموع الفتاوى ) (2)
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الشرك وأهله؟ فأي الفريقني أحق أن يكون من كالب النار: من كف ر ابلذنوب والسيئات، أو من  
 .(1)(عن سواء السبيل هذا الرجل مبحض اْلميان واحلسنات؟ هللا أكرب. ما أضل   ر  ف  كَ 

ن قوله من جنس قول اخلوارج بأ ؛ن خالفهد م  ر  ج   ر م  ف  ممن ك   بعض الناس حال   ه  نفس   الشيخ   ويصف  
َن  ) :فيقول فهم من جنس اخلوارج الذين وردت  ُكف ر من ال يوافقهم على أهوائهم؛وإن كانوا يـََرو 

فيهم األحاديث الصحيحة أبهنم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية، وأهنم كالب أهل 
 .(2)(النار

 ,, يكفرون بغري مكفرعنهم ايف مجاعة الدولة مستفيضم  ااألصل اجلامع موجودم  وإننا جند هذا
فكل  ,ويعتربون اجتهادات ُمالفيهم كفرما ,من التويل املكفر واالة الصغرىيعتربون املعامالت اجلائزة أو املو 
وإن مل يصرحوا  ,ن خالفهم يف ما يقولون سعوا إىل تكفريه وإسقاطه وتفجريه والتخلص منه بكل وسيلةم  

خيتلفون  ,ن اخلوارجد  يْ وهذا د   ,بل أشد ؛امتامم ولكنهم يعاملونه كالكافر  ؛ومراوغة اا بكفره تقية وكذبم أحيانم 
واختذوه ذريعة لتكفري كل  ,بدؤوا بتكفري عموم اجليش احلر قدف ,سم ولكنهم يتفقون على السيفيف اال

هة اإلسالمية كفروا اجلب  م   ومن ث   ,وأولياؤهالغرب  وعمالء بدعوى أهنم صحوات املستقبل ؛مرتبط به
 ,والردة انسحبوا ومل يشهدوا على أنفسهم بالكفر م   ن ث  وم   ,الشام حبجة أهنم كانوا ضمن األركان وأحرار

حتالفت مع  جبهة النصرة ألهنا وار  ف  ن بعدها ك  وم   ,والكفر على الردة وهم الزالوا ,توبة هلم وبالتايل ال
على تنظيم القاعدة  األمر موام  ن بعدها ع  وم   ,واملتحالف مع املرتدين مرتد ؛املرتدين حسب زعمهم

 ؛حفظه اهللالشيخ الظواهري  لى القاعدة وأمريهاعهجومه العنيف  "العدناين" همفأعلن املتحدث بامس
ن ن خالفهم م  وتطاولوا على كل م   املنهج, لت  غريت وبد   قد واعتبارها ,القاعدة توحي بتكفري بطريقة

, وسيأيت يف الفصول م معرفاهتم واضح ومستفيض يف ذلكوكال ,واصفني إياهم بالضالل ؛أهل العلم
 القادمة تفصيل هذا األصل اجلامع وبيان تقسيماته.

 

 
                                                           

الرمحن عبد اللطيف بن عبد   ونسبه إىل تكفري أهل اإليان واإلسالم: ل ,مصباح الظالم يف الرد على من كذب الشيخ اإلمام (1)
ه (, حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل بن إبراهيم الزير آل محد, 1293بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب آل الشيخ )املتوف: 

 (.3/448) ,م2003 -ه  1424الطبعة: األوىل,  رشاد,اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإل نو وزارة الشؤ 
 (.1/93عة الرسائل واملسائل النجدية )جممو  (2)
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 انيالفصل الّث

 ل للخوارجاألصل األو  
 عليه الدولة   مجاعة   واقع   انطباقُ و  (ةن  الس   ن  عَ  )اخلروجُ 

ة األمر من خالل عد   ى هذايتجل  و , ةن  عن الس   اخلروج   هومعنا  كما مر  للخوارج   لاألو  األصل و 
 :أمور

استخدام و  ،ستدالليف اال ةرعي  صوص الش  االبتعاد عن الن  و  ؛اجلدل العقلياالعتماد على  -أ
هو  و  ,عاراتاستخدموا الش  و  ا يف اخلوارج حيث اشتهروا باجلدلكان هذا قديم  قدو  ,العاطفي جييشالت  

 ,"ابقيةرفعت شعار "و  عت تطبيق احلدودواد   ,ةنفسها باإلسالمي   تْ م  س  ف   ولةالد   كذلك يف مجاعة
 ا أو قوالم ا نبوي  عندما تسمع خطيبهم العدناين ال تسمع حديثم و  ,فهاءالس  و  الغلمانو  شت األغراروجي  
وحتريف األقوال وران الد  و  لفمع كثرة ال  , األشالءو  ماءحديث الد  و  هتييج للعواطفد جمر  بل  ,لعامل

 العجيبة على اجلدلمن تابع مواقعهم يعجب من قدرهتم و  ,ال يكل  و  فهو ال يل  واقتطاع النصوص؛ 
 .اهلوليودية اإلصدارات املرئيةو  االعتماد على الصور االحرتافيةو  الفربكةو  املناقشةو 

عرب التاريخ هبذه الصور قد متيزوا أهل البدع وهذا يؤكد حقيقة تارخيية مستقرأة منذ زمن, وهي أن 
 ,نباملوحديالدروز و  ,التوحيدو  لعدلهل اوا أنفسهم بأم   ؛ فاملعتزلة س  و بالصورأسواء باألمساء  ؛اجلذابة

باملثل و  البطولية, مقاومتهم هي اإلسالميةو  ,مجهوريتهم هي اإلسالميةو  ,ل البيتتسموا بشيعة آالرافضة و 
 دولةا بينها وبني حقائقها كما بني املشرقني, كقوهلم أهنا: وألصقوا هبا ألقابم اإلسالمية ب دولة اخلوارج مسوها

 .بعيدة عن احلقيقةلكن شعارات مجيلة فهي  ودولة املظلومني, ونصرة املستضعفني, ,مةأمل األو  ,اخلالفة
 

 .ا صولة األسدكاهلر َيكي انتفاخً           ألقاب ]دولة[ يف غري موضعها 
 

تعمق  ستنباط دونمع سطحية يف اال ،أقوال العلماء على غري منزهلاو  نزال النصوصإ -ب
إهنم انطلقوا إَل آايت نزلت يف الكفار ) يف اخلوارج: - اهلل عنهما رضي -عبد اهلل بن عمر  قال :سوخر و 
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 أ نت مْ  مس  ْيت م وه ا أ مْس اءم  إ ال   ۦٓد ون ه   م ن ت  ْعب د ون   م ا  :نزلوا قوله تعاىلا أقديم و  ,(1)(فجعلوها على املؤمنني
 لد ين  ٱ ل ك  ٰ  ذ   إ ي اه   إ ال   ت  ْعب د وا أ ال   أ م ر   ل ل ه   إ ال   حلْ ْكم  ٱ إ ن   س ْلط ٰ ن   م ن هب  ا لل ه  ٱ أ نز ل   م ا و ء اب اؤ ك م

بني الصحابة وكفروهم بسبب  على التحكيم[ 40/يوسف]  ي  ْعل م ون   ال   لن اس  ٱ أ ْكث  ر   و ل ٰ ك ن   ْلق ي م  ٱ
َباُب ) :رمحه اهلل الشاطيبقال  ,ذلك َعةٌ  اخل  اَلف  َأس  ل   إ ََل  رَاج  َه  د   اجل  ََقاص   َعَلى َوالت َخر ص   الش ر يَعة   مب 

لظ ن    َمَعان يَها َبابُ  َهذ ه   [تـَثـَب ت   َغري    م ن   اب  َس  َعةٌ  الث اَلثَةُ  األ  يل   يف   رَاج  ه   إ ََل  الت ح ص  د   َوج  لُ  َوُهوَ : َواح  َه   اجل 
د   ََقاص  لظ ن    َمَعان يَها َعَلى َوالت َخر ص   الش ر يَعة   مب  ، َغري    م ن   اب  ذ   َأو   تـَثـَب ت  َخ  لن َظر   ف يَها األ  ، اب  َو ل   َواَل  األ 
خ   م ن   َذل كَ  َيُكونُ  ََوار جَ  َأن   إ ََل  تـََرى َأاَل  .ال ع ل م   يف   رَاس  مُ  ََي ُرجُ  َكَما الد  ين   َعن   َخَرُجوا َكي فَ  اخل   الس ه 

؟ الص ي د   م نَ  َن   ال َمر م ي   َنـ ُهم  )) :َوَصَفُهم   َوَسل مَ  َعَلي ه   اَّلل ُ  َصل ى اَّلل    َرُسولَ  أل  َرُؤنَ  أب   جُيَاو زُ  اَل  ال ُقر آنَ  يـَق 
لَ  َحىت   ب ه   يـَتَـَفق ُهونَ  اَل  َأنـ ُهم   - َأع َلمُ  َواَّلل ُ  - يـَع ين   ،((تـََراق يَـُهم   َن   قـُُلوِب  م   إ ََل  َيص  مَ  أل  عٌ  ال َفه   إ ََل  رَاج 
، ل   ملَ   فَإ َذا ال َقل ب  مٌ  ف يه   ََي ُصل   ملَ   ال َقل ب   إ ََل  َيص  ، َعَلى فـَه  َا َحال  َص َوات   حَمَل    ع ن دَ  يَق فُ  َوإ من   األ 

ُُروف   ُموَعة   َواحل  ، ال َمس  رَت كُ  ال ذ ي َوُهوَ  فـََقط  َهمُ  َمن   ف يه   َيش  َهمُ  اَل  َوَمن   يـَف   .(2)(يـَف 

فصدق فيهم  األحكام على غري وجههاو  نزلوا النصوصاليوم فأمجاعة الدولة بنفس الفعل قامت و 
, ومن ذلك ما قاموا ((يقرأون القرآن ال جياوز تراقيهم))كما يف الصحيح:   وسلموآله صلى اهلل عليه قول النيب 

ا تعاىل:املذكورة يف قول اهلل  حكام تويل الكفارأ به من إنزال ذ وا ال   ء ام ن وا ل ذ ين  ٱ ي  ٰأ ي  ه   ْلي  ه ود  ٱ ت  ت خ 
ن ْه مْ  ف إ ن ه   م نك مْ  ي  ت  و هل  م و م ن ب  ْعض   أ ْول ي اء   ب  ْعض ه مْ  أ ْول ي اء   لن ص ٰ ر ىٰ ٱو    ْلق ْوم  ٱ ي  ْهد ى ال   لل ه  ٱ إ ن   م 
, اكفرم ا ال م  رمم ح   أو على األكثر م   ا مشروعم تعامالم  الكافرينعلى من يتعامل مع [ 51/املائدة] لظ  ٰل م ني  ٱ

 ,املرتدين حبجة حتالفهم مع أولئك ؛من الفصائل سلة التكفري حىت كفروا اجملاهدينانطلقوا يف سل م   ومن ث  
 .وهكذا حىت ما بقي أحد

 أ ْسل م وا ل ذ ين  ٱ لن ب ي ون  ٱا ب ه   حي ْك م   و ن ور   ه دمى ف يه ا الت  ْور اة   أ نز ْلن ا إ ن ا  كذلك قوله تعاىل: اوأنزلو 
ان وا لل ه  ٱ ك ت ٰ ب   م ن ْست ْحف ظ واٱ مب  ا أل ْحب ار  ٱو   لر ب  ٰن ي ون  ٱو   ه اد وا ل ل ذ ين    خت ْش و ا ف ال   ش ه د اء   ع ل ْيه   و ك 

                                                           
( كتاب استتابة املرتدين.. باب قتل اخلوارج وامللحدين بعد إقامة 6/2539مام البخاري معلقما يف صحيحه )األثر أخرجه اإل (1)

وسنده صحيح. ا. وقال ابن حجر: وصله الطربي يف مسند علي من هتذيب اآلثار...  -احلجة عليهم, عن ابن عمر تعليق
 .(12/286انظر الفتح )

  (.3/111االعتصام ) (2)
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ٰ ف ر ون  ٱ ه م   ف أ ول  ٰئ ك   لل ه  ٱ أ نز ل   مب  ا حي ْك م مل ْ  و م ن ق ل يالم  َث  نما ب   اي ٰ ىت   ت ْشت  ر وا و ال   ْخش ْون  ٱو   لن اس  ٱ  ْلك 
 [44/املائدة ]ية احلرابة على اجلماعات اجملاهدةوأنزلوا آ ,رعية ووصفوها بالشركية على اهليئات الش, 

 .هكذاو  على مجاعتهم اليت عدوها مجاعة املسلمني ((من مات وليس يف عنقه بيعة))وأنزلوا حديث 

البن جاء يف اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح  ؛اتباع املتشابه من النصوص دون احملكم -ج
ا ابطنً  سلمو  آلهصلى هللا عليه و بعموم رسالة النيب  ر  ق  ويوجد بعض ذلك يف أهل البدع ممن هو مُ ) :تيمية

وترك احملكم كاخلوارج وغريهم  ،لكن اشتبه عليه بعض ما اشتبه على هؤالء فاتبع املتشابه ،اوظاهرً 
يف رمحهما اهلل سامة الشيخ أو اللييب  يب حيىيكما حصل يف تنزيل كالم الشيخ أ (1)(من أهل األهواء

ن  مع أ ,اتكفري املنتخب مطلقم صلوا ملذهبهم البدعي بؤ لي ,وأنه كافر بذلكلمعني لاالنتخابات حكم 
أهل  ن  د  يْ وهذا د   ,هلم تفصيل يف املعني كما هو معلوموه يف مواضع أخرى, و ن    ي    ب   مطلق املشايخ كالم

 .هااجتزائو  برت النصوص البدع يف

, شخوصهاو  بأمساء بدعتهمحيث يتعلقون ديدن أهل البدع وهذا  :اْلمامةو  الغلو يف البيعة -د
 أما): رمحه اهلل ابن حزموقد انتبه العلماء لذلك فاعتربوا أن اخلوارج يعتربون اإلمامة من أصوهلم, قال 

 .(2)(واْلمامة والوعد ِبما والتسمية مها ما والكفر اْلميان يف الكالم مذهبهم فعمدة اخلوارج

 دار املسلمني دار وجعلوا ،اهلجرة دار دارهم واومَس   ،والدار واجلماعة مامابْل متيزوا) اخلوارجف
 .(3)(وحرب كفر

 فقال: يف الفتاوى الكربى ابن تيمية ذلك ني  وقد ب   

وال َيظر عليهم إال  ،ليس ألحد من الناس يلزم الناس ويوجب عليهم إال ما أوجبه هللا ورسوله)
رع فقد شَ  ؛وحرم ما مل َيرمه هللا ورسوله ؛فمن وجب ما مل يوجبه هللا ورسوله ،ما حظره هللا ورسوله

 ؛ه هللا يف كتابه من حال املشركني وأهل الكتابم  ا ذَ مَ ل   اه  ضَ وهو مُ  ،من الدين ما مل أيذن به هللا
 ذلك يف سورة األنعام ني  وقد بَـ  ،موا ما مل َيرمه هللا عليهموحر   ،ا مل أيمرهم هللا بهالذين اختذوا دينً 

                                                           
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين, حتقيق وتعليق: د. علي اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح  (1)

الرياض, الطبعة:  –د. محدان بن حممد احلمدان, دار العاصمة  -براهيم العسكر إالعزيز بن  د. عبد -بن حسن بن ناصر 
 (.1/95) ,م1999-ه 1419الثانية 

 (.2/89القاهرة ) –ري, مكتبة اخلاجني بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي, الظاهعلي الفصل يف امللل واألهواء والنحل,  (2)
 (.13/35جمموع الفتاوى البن تيمية ) (3)
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لزام إحداث قول أو فعل و إوهلذا كان من شعار أهل البدع  ،واألعراف وبراءة وغريهن من السور
وألزمت  ؛كما ابتدعت اخلوارج رأيها  ،واملعاداة على تركه ،واملواالة عليه ،وإكراههم عليه ،الناس به
 ،ووالت وعادت عليه ،وألزمت الناس به ؛وابتدعت الرافضة رأيها ،ووالت وعادت عليه ،الناس به

 .(وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه ؛وابتدعت اجلهمية رأيها

وأن ال  ،فقول القائل املطلوب من فالن أن يعتقد كذا وكذا) يقول:فويكمل يف نفس السياق 
وإذا كانوا ال يرون خروجه من  ،إجياب عليه هلذا االعتقاد وحترمي عليه هلذا الفعل ،يتعرض لكذا وكذا

فإذا مل يكن ما  ،فقد استحلوا عقوبته وحبسه حىت يطيعهم يف ذلك ؛السجن إال ابملوافقة على ذلك
كانوا مبنزلة من ذكر من   ؛وما هنوا عنه قد هنى هللا عنه ورسوله ،أمروا به قد أمر هللا به ورسوله

 .(1)(اخلوارج والروافض واجلهمية املشاِبني للمشركني واملرتدين

 ,اا عجيبم مبلغم  الغلو يف مسمى الدولةفقد بلغ هبم  ,وهذا هو احلاصل من مجاعة الدولة فعالم  أقول:
 ,وإال فالسجن أو القتل ,وأجربوا الناس على بيعتهم ,ابلباقيةووصفوها  ؛وشعارهمحيث أصبح هتافهم 

 ,وتربؤوا من منهج أشياخهم وأمرائهم ,وألجله نكثوا العهود واملواثيق ,وا وعادوا يف هذا املسمىووال  
 ,عملو  املوافق هلم يف بدعتهم هو احلبيب مهما فعلف ,كالشيخ الظواهري وغريهحنراف  ورموهم باال

صى وأحسن حاالهتا قولذلك جيعلون هذه املسألة اليت هي يف أ ,الدولةب ام جعلوا اإلسالم حمصورم كأهنو 
يقبلون النقاش فيها ما بقي فيهم عني تطرف وقلب  وال ,جيعلوهنا أصل األصول عندهم ؛مسألة اجتهادية

إمنا و  ؛والسنة ون الناس لإلسالمع  دْ م ال ي  ه  ف    ,واهلل املستعان ,وبقر البطون ,رؤوسودوهنا ضرب ال ,خيفق
 ,كأن البيعة للدولة هي صك الغفرانو  ,وإجرامه يدعوهنم إىل الدخول يف دولتهم مهما كان تارخيه

ويبذلون  بل ,ماداموا قد دانوا هلم بالوالء ؛للمجرمني واحلشاشني واحملدثني اوكرم بذلك وأصبحت الدولة 
وختبيب اجلنود على  ,لة لشق صفوف اجملاهدينئويعرضون الرشا الطا ,ليهمإاألموال إلدخال الناس 

فاملؤمن عند  ,باخلميينو  بغداديها بتعلق الروافض بأئمة آل البيتو  يذكرك تعلقهم بالدولةو  ,أمرائهم
التوبة ال تصح إال و  بل ,سلبو  قتلو  مهما فعل ؛الدولة هو الدوالوياملؤمن عند و  ,الرافضة هو اإلمامي

 .!وصل إىل اجلنةم   فهم الطريق الوحيد ال ,عند الدولة

                                                           
مصطفى  -عطا تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين, حتقيق: حممد عبدالقادرالفتاوى الكربى:  (1)

 (.340-6/339) ,م1987-ه 1408لعلمية, الطبعة: األوىل عبدالقادر عطا, دار الكتب ا
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أنزلوا عليها حديث و  جعلوا بيعتهم هي فرض العص ر,و  ,البقاء هللو  ؛لقد وصفوا دولتهم بالباقية
َعٌة، ُعُنق ه   يف   َولَي سَ  َماتَ  َمن  )) يَتةً  َماتَ  بـَيـ   :نصبوا أنفسهم مبقام األمة فقالواو  ,(1)((َجاه ل ي ةً  م 

ذات رسالة  ؛مة عربية واحدةأو  ,إَل األبد :هذا يذكرك مبنطق الطغاةو  ,راية واحدة ،مة واحدةأ
 خل.إ.. خالدة

 ":كن كالنحلةتلفأحد علماء التنظيم يف خراسان يف رسالته "  أمحد فاروققاله األستاذ  ومما

العصبيات  هذه إَل مهأن نری البعض يبالغون يف ترديد شعارات جتر عامة أتباع ليحزنناوإنه )
حيث ال يشعرون،  منعقيدهتم  ( إلی حد أصولابقية) مهکون مجاعت  خنشى أن يتحول ،املقيتة

أو  واجلماعات والدول تزول عاجاًل  ،رامذي اجلالل واْلکرب العزة لوجه ء هو ونعلم أن البقا
 .(آجاًل 

واألحزاب  اجلماعاتو  ألمساءاال يتعلقون بو  ,أهل السنة يعتربون اجلماعة هي ما وافق احلقإن 
وأما  ,ليس التنظيمية هي األساسو  خوة اإليانيةيعتربون أن األو  ,وإمنا النظر ملقاصد الدين ,والشعارات

 .علقون باألمساء والشخوص والراياتأهل البدع فيت

عن هذه الف َرق حبكم  رب ُ كثري من الناس َيُ ف) يف  جمموع الفتاوى: فيقول ابن تيمية هذا ني   ب   وي  
 ن  مَ  له هم أهل السنة واجلماعة، وجيعلُ  املواليةَ  ه  إَل متبوع   واملنتسبةَ  هُ طائفتَ  لُ الظن واهلوى؛ فيجعَ 

صلى  -ة ال يكون متبوعهم إال رسول هللا ن  والس   ؛ فإن أهل احلق  مبنيٌ  ، وهذا ضاللٌ البدع   خالفها أهلَ 

يوحى، فهو الذي جيب تصديقه يف كل ما   وحيٌ ، الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال  -وسلم  وآله هللا عليه
ما أمر، وليست هذه املنزلة لغريه من األئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من  يف كل    هُ وطاعتُ  ،رَ بَـ خ  أَ 

 -رسول هللا  من األشخاص غريَ  ا؛ فمن جعل شخصً -وسلم وآله صلى هللا عليه  -قوله ويرتك إال رسول هللا 

ن أحبه ووافقه كان من أهل السنة واجلماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة مَ  -وسلم  وآله صلى هللا عليه
كان من   -كما يوجد ذلك يف الطوائف من أتباع أئمة يف الكالم يف الدين وغري ذلك   -والفرقة 

 البدع والضالل والتفرق. أهل

وِبذا يتبني أن أحق الناس أبن تكون هي الفرقة الناجية أهل احلديث والسنة، الذين ليس هلم 
وأعظمهم  ؛أبقواله وأحواله وهم أعلم الناس -وسلم  وآله صلى هللا عليه -متبوع يتعصبون له إال رسول هللا 
                                                           

 (.3/1478رواه مسلم يف صحيحه كتاب اإلمارة باب: األمر بلزوم اجلماعة عند ظهور الفنت وحتذير الدعاة إىل الكفر ) (1)
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 ا هلا: تصديقاً وعماًل وأهل[ معرفة مبعانيها واتباعً بني صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها ] امتييزً 
ا ومواالًة ملن واالها ومعاداًة ملن عاداها، الذين يروون املقاالت اجململة إَل ما جاء به من وحبًّ 

الكتاب واحلكمة؛ فال ينصبون مقالة وجيعلوهنا من أصول دينهم ومجل كالمهم إن مل تكن اثبتة فيما 
جيعلون ما بُعث به الرسول من الكتاب واحلكمة هو األصل الذي يعتقدونه جاء به الرسول؛ بل 

ويعتمدونه وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد واألمساء واألمر ابملعروف 
والنهي عن املنكر وغري ذلك يردونه إَل هللا ورسوله، ويفسرون األلفاظ اجململة اليت تنازع فيها أهل 

للكتاب  اسنة أثبتوه، وما كان منها خمالفً للكتاب وال اتالف؛ فما كان من معانيها موافقً خالتفرق واال
والسنة أبطلوه، وال يتبعون الظن وما هتوى األنفس، فإن اتباع الظن جهل، واتباع هوى النفس بغري 

 .(1)(هدى من هللا ظلم

؛ ريعة الش تطبيقو  بزي الزهد يتزيون هملكن ,احديثم و  ااخلوارج قديم احلكم والسلطة مها شغل ن إ
جيعلهم  ,ناس طاحمون اىل امللك بشكل هيسترييأ احلقيقة أهنمو  ,باملعروف والنهي عن املنكر واألمر

قامت للخوارج  ولقد ,إرضاخهم هلم بالقوةو  ب أمواهلملو بتكفري املسلمني لنهو  لون كل وسيلةمعستي
وادعى كل واحد  ,وأن أمريها هو أمري املؤمنني ,مجاعة املسلمنيعي أهنا وكل مجاعة منهم تد   ,دول كثرية

 منهم اخلالفة لنفسه.

 رأيهم من اخلوارجَ  هللاُ  أمكن ولو) :يف مناصحته املشهورة ملن تأثر باخلوارج وهب بن منبهقال 
 جاهلية سالماْل مرأ لعاد وإًذا ،احلرام هللا بيت عن احلج عَ ط  وقُ  ،السبل عتط   وقُ  ،األرض لفسدت  

 وأ عشرة من كثرأ لقام وإًذا، اجلاهلية يف كانوا كما اجلبال برؤوس يستعينون الناس يعود حىت
 ،عشرة من أكثر منهم رجل كل ومع ،ابخلالفة لنفسه يدعوا وهو الإ رجل منهم ليس رجاًل  عشرين

 على اخائفً  املؤمن الرجل يصبح حىت ؛ابلكفر بعض على بعضهم ويشهد ،ابعضً  بعضهم فيقاتل آال
 .(2)(يكون من مع وأ ؛يسلك أين يدري ال ؛وماله وأهله ودمه ودينه نفسه

                                                           
 (.348-3/346جمموع الفتاوى ) (1)
مناصحة اإلمام وهب بن منبه لرجل تأثر مبذهب اخلوارج: أبو عبداهلل وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار اليماين  (2)

 (.21) ,ه 1419الرياض, الطبعة األوىل,  -بن قتيبةاالصنعاين, حتقيق: عبدالسالم بن برجس آل عبدالكرمي, مكتبة 
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بدعتهم يف اْلمامة؛ إذ جوزوا أن تكون اْلمامة يف غري ) :"لح  امللل والن  " يف الشهرستاينقال 
؛ االعدل واجتناب اجلور: كان إمامً  وعاشر الناس على ما مثلوا له منوكل من نصبوه برأيهم قريش، 

 .(1)(معهومن خرج عليه جيب نصب القتال 

ويع من اخلوارج ابْلمامة: عبد هللا بن وهب الراسي أول من بُ ) :للشهرستاين "امللل والنحل" ويف
يف منزل زيد بن حصني؛ ابيعه: عبد هللا بن الكواء، وعروة بن جرير، ويزيد بن عاصم احملاريب، 

 .(2)(ومجاعة معهم

ارقة بعد اجتماعها على البدع ز ث األ): "ق وبيان الفرقة الناجيةر  بني الف   ق  رْ الف  "يف  البغداديقال 
بن الفجاءة  يوابيعوا قطر ) ه:وفي .(3)(وه أمري املؤمننيومَس   ؛زرقحكيناها عنهم ابيعوا انفع بن األ اليت

 .(4)(ومسوه أمري املؤمنني

وأكفروا من  ،ليهمإوأكفروا من قال إبكفار القعدة منهم عن اهلجرة  ،وابيعوا ِبا جندة بن عامر)
مامة عبد هللا ابضية على القول إبأمجعت اْل): قالو  .(5)(وأقاموا على إمامة جندة ،قال إبمامة انفع

 .(6)(بن أابض

 ؛وإمنا مل يذكرهم العلماء يف اخللفاء ,وغريهم العشرات ممن ادعى اخلالفة وإمرة املؤمنني من اخلوارج
 األمور فلهذه) :فقال رمحه اهلل ألن خالفتهم باطلة كما قرر ذلك السيوطي وبرر عدم ذكرهم يف اخللفاء

 إمامته صحة على املتفق اخلليفة ذكرت وإمنا ؛اخلوارج من غريهم وال العبيديني من اأحدً  أذكر مل
 .(7)(بيعته وعقد

                                                           
صححه وعلق عليه: األستاذ أمحد فهمي حممد, دار الكتب  امللل والنحل لإلمام أليب الفتح حممد بن عبدالكرمي الشهرستاين, (1)

 (.108) ,م1992-ه 1413 ,لبنان, الطبعة: الثانية -وتالعلمية بري 
 (.110امللل والنحل ) (2)
 (.85الفرق بني الفرق ) (3)
 (.86الفرق بني الفرق ) (4)
 (.87ق بني الفرق )الفر  (5)
 (.103الفرق بني الفرق ) (6)
ه (, حتقيق: محدي الدمرداش, مكتبة نزار 911تاريخ اخللفاء: ل  عبد الرمحن بن أيب بكر, جالل الدين السيوطي )املتوف:  (7)

 (.11) ,م2004-ه 1425از, الطبعة األوىل: مصطفى الب
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ا للتسلل حتت أمسائهم لضرب اإلسالم هذا الولع باألمساء لدى أهل البدع عمومم لقد استغل أعداء 
إن ف): "جمموع الفتاوى"كما يف   رمحه اهلل ابن تيميةقال ؛ فقد هم يف احلقيقة زنادقة منافقونو  ,اإلسالم

أصل ا، ودس إَل اجلهال دسائس، يقدح ِبا يف أظهر اْلسالم نفاقً  الذي ابتدع الرفض، كان يهودايًّ 
الدين، وهلذا كان الرفض، أعظم أبواب  النفاق والزندقة، وهلذا انضمت إَل الرافضة أئمة الزاندقة 
من اْلمساعيلية والُنصريية، وأنواع هم من القرامطة والباطنية، والدرزية، وأمثاهلم من طوائف الزندقة 

 .(1)(والنفاق

يف  ثُ دُ فلينظر كل عاقل، فيما ََي  ) :"النبويةمنهاج السنة "يف  ا رمحه اهلل تعاىل ما نصهوقال أيضم 
زمانه، وما يقرب من زمانه، من الفنت والشرور، والفساد يف اْلسالم، فإنه جيد معظم ذلك من ق َبل 

ولكنه عام يف أهل  ,وهذا الكالم وإن كان يف الرافضة (2)(وشًرا اجتدَهم من أعظم الناس فتنً الرافضة، و 
وكل يوم خترج  ,يف مجاعة الدولة من كثرة العمالء واجلواسيس يف صفوفهم جنده اليوم وهذا ما ,البدع

وهذا باعرتافهم هم أنفسهم واهلل  ,علينا األنباء بقتل أحد أمنييهم أو أمرائهم حبجة التجسس والعمالة
ة ألهنم ال يهتمون إال باملوافق ,فيهم عمالءها فأصبح من السهل للمخابرات العاملية أن تدس   .املستعان

 .(3)(مطية املخابرات) :قتادة عندما قال أهنم عنه الشيخ أبو ر  ب   وهذا ما ع   ,سميف اال

 

 كذلك موافقة مجاعة الدولة للمرجئة
لدفع و  للجهاد وهو أهنم يشرتطون ,اا خطريم و يف مسمى اإلمامة والدولة مبلغم وصل هبم الغل ولقد

حيتاج إىل  ومن املعلوم أن دفع الصائل ال ,اجلهاديةطلوا شرعية كل اجلماعات وأب ,لدولتهمالصائل البيعة 
 ,وإن قيل بالبغدادي إمامما فاملعدوم شرعما كاملعدوم حس ا .و معدومفكيف وه ,د  ج  و   إذن ويل األمر لو

أن  ووه ؛هذا التصور الذي نشره املرجئةيدة للقضاء على ظلت احلركة اجلهادية تناضل سنني عد ولقد
ولكن مجاعة الدولة فاقت املرجئة يف ذلك واشرتطت على الفصائل املرابطة  ,(4)اإلمامالبد له من  اجلهاد

                                                           
 (.4/428جمموع الفتاوى ) (1)
 (.6/372منهاج السنة النبوية ) (2)
 يف لقائه مع اجلزيرة نت. (3)
فني وال راجع إن شئت على سبيل املثال ما كتبه  ميسرة الغريب  يف كتابه: ق ال وا... ف ق ل! كشف شبهات ال (4) م خ ذ لني عن  م ْرج 

وما كتبه الشيخ أبو الوليد الغزي يف كتابه اجلهاد, حتت باب: فإن قالوا: ال جهاد إال بوجود وإذن اإلمام األعظم فقل هلم, 
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فق وهذه من القضايا اليت يتوا ,وهذا من الصد عن سبيل اهلل تعاىل ,ترك اجلهاد وإما ؛يف الثغور إما البيعة
واملرجئة: صف آخر تكلموا يف ) :"ل  ح  والن   ل  ل  م  الْ "يف  الشهرستاينقال  كما  مع املرجئة اخلوارج فيها

هو من  , وكذلك(1)(اْلميان والعمل؛ إال أهنم وافقوا اخلوارج يف بعض املسائل اليت تتعلق ابْلمامة
وجاءت مجاعة الدولة اليوم لتبطل شرعية  .يزون اجلهاد إال مع ظهور إمامهمجي الروافض الذين ال موافقة

 ذلك اخلوارج واملرجئة فوافقوا يف ,يبايعوا إمامهم البغداديحىت  ؛وجهاد كل اجلماعات اجملاهدة يف العامل
 .والروافض

إال أن  ا؛دأب أهل البدع عمومم وإن كان هذا و  :الفضلو  أهل العلمو  الطعن يف أئمة اهلدى - ه
 :ه اهللرمح الشاطيبقال  ؛اخصوصم  اشتهروا به اخلوارج

لُ  فـََهَكَذا) ُفُق، ب َضاَعتَـُهم   َلَعل  ؛ الص ال حَ  الس َلفَ  َيُسب ونَ  الض اَلل   َأه   ي ت م   أ نْ  إ ال   الل ه   و ي ْأىب    تـَنـ 
 .[32/التوبة]  ن ور ه  

، ق َبل   م ن   ال َفَساد   َهَذا َوَأص لُ  ََوار ج  ف ري   الص ال َح، الس َلفَ  َلَعنَ  َمن   َأو لُ  فـَُهم   اخل   الص َحابَة   َوَتك 
يَ  ث لُ  الص َحابَة ، َعن   اَّلل ُ  َرض  للمخالفني اْلسقاط و  الطعنف (2)(َوال بَـغ َضاءَ  ال َعَداَوةَ  يُور ثُ  ُكل  ه   َهَذا َوم 
عندما طعن يف رسول  رةـكما فعل ذو اخلويص  ،حد يسمع لكالمهلكي ال تبقى قدوة أو مثل أو أهلم 
سائر السلف املكرمني، حىت و  عليو  فعلوه بعثمانوكذلك ما  ،اهتمه ابجلورو  وسلموآله صلى هللا عليه  هللا

وال  ،فأقيد نفسي منه اوال قتلت أحدً  ،ال إسالمو  فوهللا ما زنيت يف جاهلية) :خاطبهم عثمان قائاًل 
 .(3)(!؟تقتلوين ففيما ،رسولهو  عبده اأن حممدً و  شهد أال إله إال هللاأإين و  ،ت منذ أسلمتدارتد

و مبدل أو أو مرجئ أ فاجر – يف نظرهم - خالففامل  اليوم؛هذا ما يفعله غالة الدولة و  :أقول
الفضالء جيد و  اءطعنه يف العلمو  ومن يسمع كالم خطيبهم ,أو مرتد أو كافر أو ضال مضل منبطح

                                                                                                                                                                      

ن قال بقول الفقيه أيب عبد اهلل الفاسي املالكي يف م   وجاء فيهإبطال دعوى ال جهاد إال بإمام(  سام يفاحل سلالشيق )
الدرر بتوقف اجلهاد على وجود اإلمام وإذنه أنه من أعوان الشيطان, مث غلظ فيه وقال: كاد أن يكون كفرما. ونقل عن 

ا من العلماء ذكر أن شيئما من األحكام ال يصلح إال باإلمام األعظم. وكذلك يف الدرر السنية: القول  السنية: ال يعرفون أحدم
 بأن اجلهاد ال جيب إال مع إمام متبع, هذا من الفرية يف الدين والعدول عن سبيل املؤمنني.

 (.28امللل والنحل )ص: (1)
 (.1/210االعتصام ) (2)
 عثمان بن عفان قال هلم ذلك. عندما خرج اخلوارج على (3)
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ترى و  طاباهتمفكيف بعماة جندهم, وكيف بآحاد مقاتليهم؟ يكفيك أن تسمع خل ,مصداق ما ذكرت
 .اهلل املستعانو   عن عامتها,, فضالم فضالئهاو  األمةالشتم ألكابر و  جتد اإلقذاع ؛ حىتمواقعهم

ا وال ا معتمدم ال جتد هلم كتابم  , ولذلكيقودوهنم ونليس هلم علماء صدق وجتربة رابنياخلوارج و 
 قواهلم ُمتلفة قابلة للتشظي., بل أمامة وال يف التكفرياإلا ال يف مسائل ا معروفم مصنفم 

وأقوال اخلوارج إمنا ): كما يف جمموعة الرسائل الكربى  ابن تيميةويف هذا يقول شيخ اإلسالم 
عرفناها من نقل الناس عنهم، مل نقف هلم على كتاب مصنف كما وقفنا على كتب املعتزلة والرافضة 
والزيدية والكر امية واألشعرية، وأهل املذاهب األربعة، والظاهرية، ومذاهب أهل احلديث، 

فيما  "اخلوارج"كما يف كتابه  يمصطفى حلمويقول الدكتور  .(1)(والفالسفة، والصوفية، وحنو هؤالء
ومن العسري الوقوف على معتقدات اخلوارج من واقع  ): بن احلسني اهلامشي يإىل اخلطيب عليعزوه 
نفسها حلرصهم الشديد عليها وهى اندرة إن وجدت، فالغالب أن مكتبات املسلمني عارية  كتبهم

 .(2)(عن مؤلفاهتم

لكي  ,ا مبعرفات وفتاوى غري رمسيةفضفاضم  هامة تسعى هلا مجاعة الدولة يف جعل األمروهذه قضية 
فاخلوارج يتم احلكم عليهم من استقراء األحوال وتتبع  ,حتيال على الناسواال يبقى جمال للخداع واملكر

موافقة لعقيدة تكون كتبه اليت يكتبها كلها  بل قد منهم يصرح لك أنه خارجي رجالم  ولن جتد ,املواقف
 ولقد ,صيل والتنزيلأالت النظر إىل فاحلكم يكون من حيث ,اُمتلفم  وعند التنزيل يكون األمر ,أهل السنة

ألنه مل يعرف الطريق الذي  ,غابت هذه احلقيقة عن الكثري من الصاحلني فتوقف وتردد يف احلكم عليهم
 .ن يسلكه املرء لكشف بدعة اخلوارجالبد أ

 

 

 

 

                                                           
 (.1/36جمموعة الرسائل الكربى ) (1)
 (.18كتاب اخلوارج )ص  (2)
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 الثالّث الفصُل

 اين للخوارجالث   األصلُ 
 عليه   الدولة   مجاعة   واقع   انطباقُ و  (كفري  يف الت   و  لُ )الغُ 

 

 ايف اخلوارج قديم  العل هذا األصل قد ظهر جلي  , و الغلو يف التكفري للخوارج فهو األصل الثاينأما و 
ألقاهبم تدل على و  اخلوارجكثري من أمساء و  ,هو نتيجة لألصل األول املتمثل باخلروج عن السنةو  ,احديثم و 

ََوار ج  َأنـ ُهم  ) :جمموع الفتاوىيف  ابن تيمية قال وا به املكفرة,م   فمما س   ,هذا األصل فََأص ُل قـَو ل  اخل 
، َويـَع َتق دُ  لذ ن ب  ال ب دَُع وََكاَنت  ) :أيضما يف جمموع الفتاوى يقولو , (1)(وَن َذنـ ًبا َما لَي َس ب َذن ب  يَُكف  ُروَن اب 

ُوََل  ََوار ج  األ  َعة اخل  م ه م  ل ل ُقر آن   م ث ُل "ب د  َا ه َي م ن  ُسوء  فـَه  ن ُه َما  ،" إمن  ُدوا ُمَعاَرَضَتُه َلك ن  َفه ُموا م  ملَ  يـَق ص 
. قَاُلوا: َفَمن  ملَ   ،ملَ  يَُدل  َعَلي ه   ُن ُهَو ال بَـر  الت ق ي  م  ؛ إذ  َكاَن ال ُمؤ  ف رَي َأر اَبب  الذ نُوب  ُب َتك   َفظَن وا َأن ُه يُوج 

م ن نَي؛ ي  َيُكن  بـَرًّا تَق يًّا فـَُهَو َكاف ٌر َوُهَو خُمَل ٌد يف  الن ار . ثُ  قَاُلوا: َوُعث َمان َوَعل ي  َوَمن  َوااَلمُهَا لَ  ُؤ  ُسوا مب 
عَ  ُ َفَكاَنت  ب د  َنـ ُهم  َحَكُموا ب َغري   َما َأنـ َزَل اَّلل  . ة اخلوارجأل  َمَتان   هَلَا ُمَقد  

َدةُ  طَأَ ف يه  فـَُهَو َكاف ٌر.َأن  َمن  َخاَلَف ال ُقر آَن ب َعَمل  َأو  ب َرأ ي  أَ  :ال وَاح   خ 

نَي َأن  ُعث َماَن َوَعل يًّ  :وَالث ان يَةُ  ل م  ف ري  ال ُمس  َاُز م ن  َتك  رت  ح  ََذا جيَ ُب اال  ا َوَمن  َوااَلمُهَا َكانُوا َكَذل َك؛ َوهل 
َطَاايَ  لذ نُوب  َواخل  اَلم   ؛اب  س  َعة  َظَهَرت  يف  اْل   َماَءُهم   ؛فَإ ن ُه َأو ُل ب د  َتَحل وا د  نَي َواس  ل م  ُلَها ال ُمس  َفَكف َر َأه 

يَحٌة يف  َذم    َوَسل مَ َوآل ه  َصل ى اَّلل ُ َعَلي ه  الن يب     َوَقد  ثـََبَت َعن   .م  َوَأم َواهلَُ  َم ر  ب ق َتاهل  م .َأَحاد يُث َصح  قَاَل  ه م  َواأل 
َماُم َأمح َد ب نُ  َبل   اْل   ُ َعن هُ َحنـ  َي اَّلل  ل ٌم يف   د يُث م ن  َعَشَرة  َأو ُجه ؛احل َ  َصح  ف يه مُ  :َرض  َرَجَها ُمس  ََذا َقد  َأخ  َوهل 

ه   يح  َها ،َصح  نـ  َرَد ال ُبَخار ي  ق ط َعًة م  َا َقَصُدوا ات  َباَع ال ُقر آن   ،َوَأفـ  َن  َتُكوُن  ،َوُهم  َمَع َهَذا الذ م   إمن  َفَكي َف مب 
ع َراَض َعن هُ  َعُتُه ُمَعاَرَضَة ال ُقر آن  َواْل    .(2)(ب د 

َهني   َقد  َُي ط ُئوَن م ن   وأهل البدع "أي أهل البدع" َلك ن  ) :يف منهاج السنة النبوية ايضم أ قالو   :َوج 

                                                           
 (.3/355جمموع الفتاوى ) (1)
 (.31-13/30جمموع الفتاوى ) (2)
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يًنا لَي َس ب د ين  َأَحُدُهمَ  ُه د  وَ   ،: َأن  َيُكوَن َما رََأو  َه  ل  األ  ََوار ج  َوَغري  ه م  م ن  َأه  ؛ فَإ نـ ُهم  اء  َكَرأ ي  اخل 
ريُوَن خُم ط ئ نَي يف  يـَع َتق ُدوَن رَأ اًي ُهَو  َعٌة، َويـَُقات ُلوَن الن اَس َعَلي ه ، َبل  ُيَكف  ُروَن َمن  َخاَلَفُهم ، فـََيص  َخطٌَأ َوب د 

ف ري ه م  َوَلع ن ه م . رَأ ي ه م ، َويف  ق َتال    َمن  َخاَلَفُهم  َأو  َتك 

م ي ة   َه  َواء ، َكاجل  َه  ل  األ  ُس ىَن َوَهذ ه  َحاُل َعام ة  َأه  َاء  اَّلل   احل  ُعوَن الن اَس إ ََل إ ن َكار  َحق يَقة  َأمس  ال ذ يَن يَد 
َفات ه  ال ُعَلى َتَحُنوا َويـَُقوُلونَ  ،َوص  : إ ن ُه لَي َس َلُه َكاَلٌم إ ال  َما َخَلَقُه يف  َغري  ه ، َوإ ن ُه اَل يـَُرى، َوحَن َو َذل َك. َوام 

، َوإ م ا الن اَس َلم ا َماَل  ل َقت ل  ُُمور ، َفَصاُروا يـَُعاق ُبوَن َمن  َخاَلَفُهم  يف  رَأ ي ه م : إ م ا اب  إ لَي ه م  بـَع ُض ُواَلة  األ 
. وََكَذل َك َقد   ل َعز ل  َوَمن ع  الر  ز ق  ، َوإ م ا اب  َب س  حل  م ي ُة َذل كَ  اب  َه  َر َمر ة ، َواَّلل ُ يـَن صُ  فـََعَلت  اجل  ُر ع َباَدُه َغيـ 

. م ن نَي َعَلي ه م   ال ُمؤ 

ُهم   نـ  ل م نَي ُكل   ؛إ َذا مَتَك ُنوا َوالر اف َضُة َشر  م  َن ال ُمس  فَإ نـ ُهم  يـَُواُلوَن ال ُكف اَر َويـَن ُصُرونـَُهم ، َويـَُعاُدوَن م 
ُهم  َعَلى رَأ ي ه م . وََكَذل َك َمن  ف يه  نـَو ٌع م نَ  ُُلول ي ة : ُحُلول ي ة  الذ ات  َأو   َمن  ملَ  يـَُواف ق  : إ م ا م ن  ب دَع  احل  ال ب دَع 

] ، َوإ م ا ]م ن  ثـ َبات  ، َوإ م ا م ن  ب دَع  النـ َفاة  َأو  ال غُُلو   يف  اْل   َفات  ر َجاء   الص   َأو  َغري    ب دَع  ال َقَدر ي ة  َأو  اْل  
ََوار ُج ال َمار ُقوَن َأئ م ُة َهُؤاَلء  يف  جتَ ُدُه يـَع َتق ُد اع ت قَ  ،َذل كَ  َدًة، َوُيَكف  ُر َمن  َخاَلَفُه َأو  يـَل َعُنُه. َواخل  اَدات  فَاس 

ََما ل  الس ن ة  َواجل  ف ري  َأه   .(1)(َوَأم َواهل  م  َعة  َويف  ق َتاهل  م  َتك 

َوااًل جَي َعُلونـََها َوَلك ن  م ن  َشأ ن  ) :منهاج السنة النبويةيف  ايقول أيضم و  َتد ُعوَن َأقـ  ل  ال ب دَع  َأنـ ُهم  يـَبـ  َأه 
ن ُه َويَُكف  ُروَن َمن  َخاَلَفُهم  ف يَها، ميَان  ال ذ ي اَل بُد  م  ، َبل  جَي َعُلونـََها م َن اْل   َبًة يف  الد  ين  ل وَن  َواج  َتح  َوَيس 

م ي ة   َه  ََوار ج  َواجل  َتد ُعوَن قـَو اًل َواَل يَُكف  ُروَن  َوال ُمع َتز َلة  َوَغري  ه م ، َوالر اف َضة  َدَمُه َكف ع ل  اخل  ُل الس ن ة  اَل يـَبـ  َوَأه 
الًّ ل د َمائ ه م ، َكَما ملَ  ُتَكف  ر   َتح  طََأ، َوإ ن  َكاَن خُمَال ًفا هَلُم  ُمَكف  ًرا هَلُم  ُمس  تَـَهَد فََأخ  ََوار َج، الص َحابَُة  َمن  اج  اخل 

ل م نَي ال ُمَخال ف نَي هلَُ  اَلهل  م  ل د َماء  ال ُمس  ت ح  ف ري ه م  ل ُعث َماَن َوَعل ي   َوَمن  َوااَلمُهَا، َواس  (م  َمَع َتك 
(2). 

 

  

                                                           
 (.4/537منهاج السنة النبوية ) (1)
 (.5/95منهاج السنة النبوية ) (2)
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 :مطلب يف حقيقة الغلو يف التكفري عند اخلوارج
أن حقيقة الغلو يف التكفري عند اخلوارج ليس يف تكفري مرتكب  من هذه النقول املستفيضة يتبني

يضعون  أهنم لكن حقيقة الغلو هي ؛ابل هو منقرض اآلن تقريبم  كالسرقة أو الزنا  ؛الكبائر املعروفة
ا متميزماأل راءم خاصةآو  نفسهم منهجم

 ,ايعتربون كل من خالفهم كافرم وبالتايل  ,رف  ك  رون بال م  ف  ك  في   (1)
فيعتربون كل من  ,وبني شخوصهم والدين نفسه ؛خيتلط األمر عندهم بني منهجهم واإلسالم ذاتهحيث 

 عاداهم لبدعتهم فقد نْ وم   ,حارهبم فقد حارب اإلسالم نْ وكل م   ,خالف اإلسالم وجحده دْ ق  خالفهم ف   
 (يف كفره فهو كافرأو شك  كفر الكافرن مل يُ مَ ) قاعدةغالون يف ي   م   ومن ث   ,عادى اإلسالم واملسلمني

ىل التكفري بأعمال إبل وصل األمر خبوارج العصر  ,خلوا فيها حىت تكفري بعض األعيانويغالون هبا ليد
ومل  ,زوا بني املواالة الكربى واملواالة الصغرى واملعامالت اجلائزةي  م   ومل ي  حتكيم الشريعة, و  اجلهادكالطاعة  

ومل ييزوا بني الصلح  ,ومل ييزوا بني اإلستعانة واإلعانة ,ييزوا بني عصر التمكني وعصر اإلستضعاف
ومل  وال بني الوقائع واملآالت, ,ومل ييزوا بني الواضحات واحملتمالت ,الشرعي وبني التحاكم الطاغويت

وينزلون عليهم  ,واحلرب على ُمالفيهم ون أحكام دور الكفرل  ز  نْ ومن مث ي    ,ييزوا بني األصول والفروع
 هللا يكفره مل من تكفري الكبائر فمن) :رمحه اهلل ابن القيمقال  الطوائف املرتدة واهلل املستعانأحكام 
 أدمي حتت قتلى شر أهنم وأخرب اخلوارج، بقتال أمر قد – وسلموآله  عليه هللا صلى – النيب كان وإذا ورسوله،
 ابلذنوب، املسلمني تكفري ودينهم الرمية، من السهم ميرق كما اْلسالم من ميرقون وأهنم السماء،
 .(2)(إليها والتحاكم وحتكيمها هلا الرجال آراء وخمالفة ابلسنة كفرهم من فكيف

كوصفهم   ,وهم يعرتفون به ويتفاخرون به على مواقعهم الرمسية ؛يف بالد الشام وهذا ما حصل فعالم 
وحتالف اجملاهدين بتحالف الصحوات  ,وجبهة النصرة جببهة الردة ,(3)اجلبهة اإلسالمية بالسلولية املرتدة

                                                           
اخلوارج ليس هلم منهج وأفكار وعقائد عامة ثابتة يسريون عليها ألن عقيدهتم قائمة على اهلوى والتشرذم, ولكنهم متفقني  (1)

على استحالل دماء املسلمني وتفجري مقارهم وقتلهم, قال أبو قالبة: "ما ابتدع قوم بدعة إال استحلوا السيف", وقال 
ة تدعو إىل السيف", وكان أيوب السختياين يقول: "إن اخلوارج اختلفوا يف الرسم, الربهباري: "واعلم أن األهواء كلها ردي

 واجتمعوا يف السيف".
وف ؤ إعالم املوقعني عن رب العاملني: ل  حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية, حتقيق : طه عبدالر  (2)

 (.4/405) ,م1973بريوت,  -عد, دار اجليلس
(3)

 https://www.youtube.com/watch?v=av0sHluYBA0  اإلسالمية يف إصدار رمسي  تكفري اجلبهة
 .الصارم احلسام"يسمى "للمارقة 

https://www.youtube.com/watch?v=av0sHluYBA0
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وقتلوا  ,وعاملوها معاملة أهل احلرب ,الزور وأنزلوا حكم الطوائف املرتدة على حمافظة دير واملرتدين,
 وافتخروا بذلك يف إصدارهم ,بإعدامات على اهلوية وقاموا ,عشرية الشعيطات املسلمةاملئات من 

بل إن  ,واحلرابة حسب تعبريهم دة والعمالةوما فتئوا يقتلون ويصلبون حبجة الر  ,"خلفهمهبم من  فشرد"
 يطبقوهنا بال ن الشريعة حمصورة هبذه العقوبات اليتأوك ,فقطتستقبل إال قضايا الردة  حماكمهم البدعية ال

 اهبا اخلوارج قديم ات اليت يستدل فالعموم ,املشكلة ليست يف التأصيلأن  ونؤكد ونعود برهان, حجة وال
جاء عن  فاملشكلة يف التنزيل كما ,واقعها ولكنهم ينزلوهنا على غري ؛هي عمومات صحيحة احديثم و 

ولذلك فمشكلتهم يف  ,يات اليت نزلت يف الكفار على املؤمننيالسلف يف وصف اخلوارج أهنم ينزلون اآل
 سبب التأويل ودور اخلوارج فيه:األحداث اليت وقعت ب امقررم  ابن القيميقول  ,ويل الفاسدأالت

 ن ... تأويل ذي التحريف والبطالن                            هذا وأصل بلية اإلسالم م

 ان     ا قول ذي الربهل ... زادت ثالثم                                 وهو الذي فرق السبعني ب

 ان                              واإلحسوهو الذي قتل اخلليفة جامع القر ... آن ذا النورين 

 ران                                          قاتل األق اأعين علي   ده ...                              وهو الذي قتل اخلليفة بع

 :اويقول أيضم 

 وان                                      ل ... إنشاء أخبث احلي         وهو الذي أنشأ اخلوارج مث

 بعد الرسل بالعدوان والبهتان ق ...                        وألجله شتموا خيار اخلل

 ا ... ئر يف اجلحيم كعابد األوثان            وألجله قد خلدوا أهل الكب

 (1)ران                                    وألجله قد أنكروا شفاعة املختا ... ر فيهم غاية النك

أن أهل البدع كاخلوارج وغريهم هم أهل أهواء وشبهات يتبعون فيما  ابن تيميةويذكر شيخ اإلسالم 
ل فكل فريق منهم قد أص  )حيبون ويبغضون ما حتبه أنفسهم ويوافق أهواءهم من تأويالت فاسدة, 

وضعه إما برأيه وقياسه الذي يسميه عقليات، وإما بذوقه وهواه الذي يسميه ذوقيات،  النفسه دينً 
ولكن  ويقول إنه إمنا يتبع القرآن كاخلوارج. ،وَيرف فيه الكلم عن مواضعه ،وإما بتأوله القرآن

كان قصد أهلها متابعة النص والرسول، لكن غلطوا يف فهم النصوص بدعة اخلوارج كما يقولون:  

                                                           
 (.112) ,ه 1417البن القيم, مكتبة ابن تيمية, القاهرة, الطبعة: الثانية, )نونية ابن القيم(  (1)
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عن احنراف اخلوارج يف  ابن حجرويقول  ..(1)(ا مبا َيالف ظنهم من احلديث ومعاين اآلايتوكذبو 
إال أهنم   ،هم يف التالوة والعبادةجتهادوكان يقال هلم القراء لشدة ا)لتأويل مع كثرة العبادة والزهد: ا

ويتنطعون يف الزهد واخلشوع وغري  ،كانوا يتأولون القرآن على غري املراد منه، ويستبدون برأيهم
 .(2)(ذلك

وكان من نتيجة  ,(3)(ويضلون عند متشاِبه ه  م  كَ ح  يؤمنون مب ُ )قد وصف ابن عباس اخلوارج بأهنم لو 
 –ل اهلل فاستحقوا الكفر تأويلهم القرآن وتتبعهم ملتشاهبه أن كفروا ُمالفيهم؛ ألهنم حكموا بغري ما أنز 

ا أخرج عنه ابن املنذر هلم على تكفري غريهم فيما يراه سعيد بن جبري, كم, وهذا هو الباعث - بزعمهم
 ن  مَ  ل  ض  أوهن، ومن أجل ذلك يَ املتشاِبات آايت يف القرآن يتشاِبن على الناس إذا قر )أنه قال: 

 :ون آية من القرآن يزعمون أهنا هلم، فمنها يتبع احلرورية من املتشابه قول هللاؤ فرقة يقر  ل  ، فكل  ضَ 
 و الر ب ان ي ون   ه اد واْ  ل ل ذ ين   أ ْسل م واْ  ال ذ ين   الن ب ي ون   هب  ا حي ْك م   و ن ور   ه دمى ف يه ا الت  ْور اة   أ نز ْلن ا إ ن ا 

اء   ع ل ْيه   و ك ان واْ  الل ه   ك ت اب   م ن اْست ْحف ظ واْ  مب  ا و األ ْحب ار    و ال   و اْخش ْون   الن اس   خت ْش و اْ  ف ال   ش ه د 
 .[44/املائدة]   اْلك اف ر ون   ه م   ف أ ْول  ئ ك   الل ه   أ نز ل   مب  ا حي ْك م مل ْ  و م ن ق ل يالم  َث  نما ب آي ايت   ت ْشت  ر واْ 

 ال ذ ين   مث    و الن ور   الظ ل م ات   و ج ع ل   و األ ْرض   الس م او ات   خ ل ق   ال ذ ي ل ل ه   احلْ ْمد    ونؤ ث يقر 
فإذا رأو اْلمام َيكم بغري احلق قالوا: قد كفر، فمن كفر , [1/األنعام]  ي  ْعد ل ون   ب ر هب  م ك ف ر واْ 

 .(4)(عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك به؛ فهذه األئمة مشركون

ْنه   اْلك ت اب   ع ل ْيك   أ نز ل   ال ذ ي   ه و   : احلديثويف   و أ خ ر   اْلك ت اب   أ م   ه ن   حم ْك م ات   آي ات   م 
ْنه   ت ش اب ه   م ا ف  ي ت ب ع ون   ز ْيغ   ق  ل وهب  مْ  يف ال ذ ين   ف أ م ا م ت ش اهب  ات   ن ة   اْبت غ اء م   و م ا ت ْأو يل ه   و ابْت غ اء   اْلف ت ْ

                                                           
حتقيق: عبد العزيز بن صاحل الطويان, أضواء السلف, الرياض, اململكة العربية النبوات لشيخ اإلسالم ابن تيمية احلراين,  (1)

 (.1/421), م2000-ه 1420السعودية, الطبعة: األوىل, 
  (.12/283) فتح الباري (2)
 (.1/75االعتصام ) (3)
 (.2/146بريوت, ) –الناشر: دار الفكر  جالل الدين السيوطي, تفسري الدر املنثور ل  (4)
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خ ون   الل ه   إ ال   ت ْأو يل ه   ي  ْعل م    أ ْول واْ  إ ال   ي ذ ك ر   و م ا ر ب  ن ا ع ند   م نْ  ك ل   ب ه   آم ن ا ي  ق ول ون   اْلع ْلم   يف   و الر اس 
 .(1)(هم اخلوارج)قال: [ 7/آل عمران]  األْلب اب  

اهليئة " وبشكل ال حيتمل الشك هو بيان ما يسمى عندهم ؛ومن أبرز ما يوضح هذه القضية
من الطريقة العجيبة يف تنزيالهتم ألحكام الردة  اسابقم  والذي وضح ما ذكرته "الشرعية للدولة اْلسالمية

ية قبل إنشاء جبهتهم اْلسالمية قد تلبسوا مبناطات كفر ن أمراء ما يسمى ابجلبهة إ) :ومما جاء فيه
وذلك لعضويتهم  ؛وموافقتهم ملا هم عليه من الكفر ؛تويل أمراء اجلبهة للمرتدين) وهو ,(2)(وبعدها

، أو ابلوكالة  ، كأيب عيسى الشيخ  وزهران علوشمبباشرة العمل فيها أبنفسهميف هيئة األركان، إما 
 .(3)(كحسان عبود

 كما ,وتقرير أحكام الطوائف وتكفري باجلملة حكام واإللزام باللوازمطريقة اخلوارج يف تقرير األنفس 
 جملس الشورى،ة أمراء ما يعرف ابجلبهة اْلسالمية؛ كأيب عيسى الشيخ رئيس فإذا تقررت رد) :هفي

وزهران علوش القائد العسكري، وحسان عبود رئيس اهليئة السياسية، مبا تقدم من مناطات كفرية  
 كتويل املرتدين والكفار وتصحيح مذهبهم وغري ذلك. فليعلم أن كل من التحق ِبؤالء املرتدين بعد

فحكُمه حكُمهم سواء بسواء، فال خالف بني أمة التوحيد يف  ؛وقاتل حتت رايتهم ؛العلم حباهلم
وإمنا ذكرت هذا  .(4)(ه حكُمهموحكمُ  ؛اء الدين، يف أنه من مجلتهمحكم من صار مع املرتدين وأعد

                                                           
, يف املعجم سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي, أبو القاسم الطرباين(, والطرباين, 36/594رواه أمحد ) (1)

 (.8/271) ,القاهرة, الطبعة: الثانية –حتقيق: محدي بن عبد اجمليد السلفي, مكتبة ابن تيمية  ,الكبري
 ,يف تفسريه أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي, احلنظلي, الرازي ابن أيب حامت"," وابن أيب حامت

ه, وقد أورده يف 1419 ,لسعودية, الطبعة: الثالثةاململكة العربية ا -حتقيق: أسعد حممد الطيب, مكتبة نزار مصطفى الباز 
ذ وا ال   آم ن وا ال ذ ين   أ ي  ه ا ي ا تفسري قوله تعاىل:  فتح "(, و2/148) (. وانظر: الدر املنثور3/742)  د ون ك مْ  م نْ  ب ط ان ةم  ت  ت خ 

: حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين, دار ابن كثري, "اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسريالقدير 
 (.1/366) ه ,1414 ,دمشق, بريوت, الطبعة: األوىل - دار الكلم الطيب

"تفسري القرآن يف تفسريه: املسمى:  أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقيوقال ابن كثري وهو: 
(: وأقل 10-2/9) ,م1999-ه 1420 ,العظيم", حتقيق: سامي بن حممد سالمة, دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة: الثانية

كما أشار   ,(1/353د شاكر يف )عمدة التفسري( )أقسامه أن يكون موقوفما من كالم الصحايب ومعناه صحيح. وصححه أمح
 لذلك يف مقدمته.

 .3ص ه1435//مجادى اآلخرة16در يف األربعاء بيان اهليئة الشرعية للدولة اإلسالمية حول تكفري اجلبهة اإلسالمية والصا (2)
 .(27ص)اهليئة الشرعية للدولة اإلسالمية  (3)
 .(29ص)نفس املصدر  (4)
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البيان ألنه يعترب أعلى جهة شرعية عندهم وال جمال ألحد أن يشكك فيه ويقول هذا افرتاء عليهم بل 
 .هذا هو حمض اعرتافهم

 ,احملتمالتو  يكفرون ابملآالتإهنم  من أحكام وتقريرات لتيقنت ذلك, ولو تتبعت ما يصدر عنهم
 يتصيدون الزالتو  , ذلك ابن القيم سابقماني  كما ب     وهذا أسوأ ما عليه اخلوارج ,بل وبالطاعات والقربات

 سعد احلضرميبا ألقد كفروا و  ,يفهمون الكالم حسب ما يشتهونو  ,العثرات من بعض التصرحياتو 
ألهنم ال بد أن يتوبوا عند اإلمام البغدادي  ؛عندهم هذه ردةو  ,التهمة هي أخذ بيعات من اجليش احلرو 

وأنه  ,ولكن بياهنم تصريح بتكفريه ؛وإن مل يعرتفوا مبقتل الشيخ أيب خالد السوري ,-س سره!د  ق   -
وإن كانت األدلة تثبت تورطهم يف  ,بزعمهميقتلوه  مل فباؤوا بإمث مقتله حىت وإن ,منخرط حبرابة الدولة

 ألهنم سيتحولون يف املستقبل إىل أعداء   ؛قاموا بتصفية الناشطني اإلعالمينيو  ذلك مبا ال جمال للشك.
أما اهليئات  ,إال إذا مدحوا الدولة وأيدوها وزخرفوا باطلها علمانيون زنادقة! اوهم حتمم  ,لدولة اإلسالم

وحكام بغري  ,لون للحدودط  ع  وبالتايل هم م   ,األياديو  ألهنا ال تقطع الرؤوس ؛الشرعية فهي هيئات شركية
 .بنظر هؤالء الناس أنزل اهلل ما

 :جؤنة املطيبنييف كما  اوحديثً  اإشكال اخلوارج قدميً  قتادة أبوويوضح الشيخ 

 َل يومنا هذا.إفالعلة هي هي ما زالت قائمة، منذ القدمي و "

 علة اْلحنراف عند اخلوارج وسبب فسادهم؟ هي ما

 هي العلة يف املرجئة؟ ما

 هي العلة يف الفتاوى املتسيبة؟ ما

 هي العلة يف الفقه املنحرف؟ ما

 لو فقهت لعلمت أهنا كلها تعود إَل األصول املنهجية عند كل فرقة وطائفة.

، ولفهم هذا إليك ويف عصران هذا نعيش نفس املوضوع، ويعاين الناس نفس القضية األوَل
 ..(:اصر مع مثل صاحب كتاب )كشف شبهاتالقضية يف واقعها املع

هللا تعاَل يف الطوائف احلاكمة، وحكم الناس  مُ ك  واسع عن التوحيد، وحُ  حديثٌ  ارَ منذ مدة صَ 
اخلصومات يف هذه األبواب بني  ت  رَ ثُـ بعض أهل العلم يف هذه األحكام، وكَ  لَ ص  حتتهم، وفَ 

املختلفني، قد وجد إخوة أحبة من الشباب هداهم هللا تعاَل إَل معرفة التوحيد وأركانه، من توحيد 
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الوالء والرباء، وتوحيد العبادة يف النسك، وتوحيد العبادة يف احلكم والتشريع، وهداهم هللا تعاَل إَل 
دون هللا تعاَل، وهذا كله من نعم هللا تعاَل، لكنهم وقعوا  الرباءة من الطواغيت، فكفروا مبا يعبد من

يف حمظور يتعلق أبحكامهم على الوقائع والنوازل، هذا احملظور ليس يف غياب نصوص شرعية عنهم، 
 ولكن يف منهجهم يف احلكم على األحداث والوقائع.

ى يف كل انزلة وواقعة، أن معرفة التوحيد كافية للفتو  - هداين هللا وإايهم -ظن هؤالء الشباب 
فقد فهموا أن الوالء هلل إميان، والوالء للكفار كفر، فما من عمل فيه والء هلل وللمؤمنني إال وهو 

وال ينازع  ،فر، وهي قاعدة صحيحة وال شك فيهاإميان، وما من عمل فيه والء للكفار إال وهو ك
 ال حمجوج ابلكتاب والسنة.إفيها 

ة العامة، والكالم يف النوازل ال يصلح مع العمومات، يقول سحنون والفتوى ال تكفيها القاعد
ا، يكون عند الرجل الباب الواحد من أجرأ الناس على الفتوى أقلهم علمً ": رمحه هللا تعاَلبن سعيد 

 ."العلم فيظن أن احلق كله فيه

وقلة اطالعهم عليها، إذ جل قراءهتم لكتب  لكن جلهلهم بكتب الفقه، وعدم قراءهتم فيها،
بعد  فَ ل   وما أُ  "،ميان البن تيميةاْل"وكتاب  ،لعبد الرمحن آل الشيخ "كفتح اجمليد"التوحيد فقط 

لعبد القادر بن عبد العزيز  "اجلامع يف طلب العلم الشريف"خرين ككتاب أذلك من كتب املت
 وإن قالوا أبلسنتهم أن اْلميان يزيد وينقص -واحدة يف احلكم هنم مل يروا اْلميان إال مرتبة إومثلها، ف

، فحيث - وإن قالوا أبلسنتهم أن الكفر مراتب متعددة -، وأن الكفر مرتبة واحدة يف احلكم -
وا على فاعله ابلردة والكفر، دون النظر ملرتبة هذا مُ كَ ث حَ  ا، من الوالء لغري هللا مسوه كفرً رأوا عماًل 

هللا تعاَل، وكتب التوحيد اليت تتكلم عن الوالء والرباء ال تفصل يف هذا، ألن  العمل يف دين
 التفصيل مكانه يف كتب الفقهاء.

 ذلك يف توحيد النسك، وكذلك توحيد احلكم والتشريع. مثلُ  ل  وقُ 

للحكم اخلاص يف  م يتعاملون مع القواعد دون النظرهذه هي علة خطأ هؤالء الشباب، فه
  .(1)(ون األحكام ِبذه الطريقةاملسألة، ويعمم

                                                           
 .(23-22ص)جؤنة املطيبني  (1)
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 مطلب

 يف انطباق مذهب العوفية و البيهسية من اخلوارج على مجاعة الدولة
ذا كفر اْلمام  إ) :اوالبيهيسية" الذين قالو العوفية ك  " :اخلوارج بعض فرق قد انطبق عليهم مذهبو 
تبعما  روا اجلنودف  من مث ك  و  ,فكفروا قيادات اجلبهة اإلسالمية ,(1)(الغائب منهم والشاهد الرعية كفرت

ئف دون ضبط ألحكام الطوا ,, وكذلك األمر يف جبهة النصرةالقائد كفر اجلنود ألنه إذا كفر هلم,
 .ومراعاة لوضع املعركة احلالية

 

 مطلب

 العقيدةيف متحان يف قوهلم ابال
كثر من وأ ,السنةأهل ن هذا القول ُمالف ملذهب ومعلوم أ ,نوا الناس يف عقائدهمح  لقد امت  و 

 اشتهر به هم اخلوارج:

إَل طريقته، ويوايل  اوليس ألحد  أن ينصب لألمة شخًصا يدعو ): - رمحه اهلل - ابُن تيميةقال 
، وال ينصب هلم كالًما يوايل عليه ويعادي، غري كالم هللا َصل ى هللاُ عليه وآله وَسل مويعادي عليها، غري النيب 

األُم ة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون هلم شخًصا أو كالًما ورسوله وما اجتمعت عليه 
, وقال يف موضع  آخر: (2)(والون به على ذلك الكالم أو تلك الن  سبة ويعادونيفر  قون به بني األُم ة، يُ 

 مثل اْلخوة وليس للمعل  مني أن َيز  بوا الناَس ويفعلوا ما يـُل ق ى بينهم العداوة والبغضاَء، بل يكونون)
 .املتعاونني على الرب    والتقوى

ا ي ا قال تعاَل:   و ال   اهْل ْدي   و ال   احلْ ر ام   الش ْهر   و ال   الل ه   ش ع آئ ر   حت  ل واْ  ال   آم ن واْ  ال ذ ين   أ ي  ه 
 و ال   ف اْصط اد واْ  ح ل ْلت مْ  و إ ذ ا و ر ْضو انما ر هب  مْ  م ن ف ْضالم  ي  ْبت  غ ون   احلْ ر ام   اْلب  ْيت   آم ني   و ال اْلق آلئ د  

                                                           
 (. 109(الفرق بني الفرق )1/122( امللل والنحل )115انظر املراجع التالية: مقاالت اإلسالميني ) (1)
 (.20/164البن تيمية: ) ,جمموع الفتاوى (2)
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د   ع ن   ص د وك مْ  أ ن ق  ْوم   ش ن آن   جي ْر م ن ك مْ   و ال   و الت  ْقو ى اْلرب   ع ل ى و ت  ع او ن واْ  ت  ْعت د واْ  أ ن احلْ ر ام   اْلم ْسج 
- أيضما –وقال  (1)([2/املائدة]  اْلع ق اب   ش د يد   الل ه   إ ن   الل ه   و ات  ق واْ  و اْلع ْدو ان   اإل مثْ   ع ل ى ت  ع او ن واْ 

 .(2)(َصل ى هللاُ عليه وآله وَسل موكذلك التفريق بني األُم ة وامتحاهنا مبا مل أيمر هللا به وال رسولُُه ): 

ومن نصب شخًصا كائًنا من كان فواَل وعادى على ): أيضما الفتاوى جمموعكما يف  وقال
وإذا تفقه الرجل وأتدب بطريقة  ،قوا دينهم وكانوا شيًعايف القول والفعل فهو من الذين فر  موافقته 

فيوايل من  ؛قوم من املؤمنني مثل اتباع األئمة واملشايخ فليس له أن جيعل قدوته وأصحابه هم املعيار
.. .والعمل بهد نفسه التفقه الباطن يف قلبه عو  فينبغي لإلنسان أن يُ  ،وافقهم ويعادي من خالفهم

بل ألجل أهنا مما  ،وليس ألحد أن يدعوا إَل مقالة أو يعتقدها لكوهنا قول أصحابه وال يناجز عليها
 .(3)(أمر هللا به ورسوله أو أخرب هللا به ورسوله

كأن هذا من شرط و  احمليسين أن تعلن الفصائل موقفها من احلكومات الشيخ فاشرتطوا لقبول مبادرة
هنا تشمل التنصيص على تكفري كل فاعتربوا أغلوا يف حقيقة الكفر بالطاغوت  فقد ,(4)اإلسالم

فمن مل يصرح بتكفري الطواغيت فهو كافر ألنه من مل يكفر الكافر فهو   ؛اهليئات املرتدةو  احلكومات
عالن تكفري إو  من تابع خطاب العدناين جيد أنه اشرتط على الدكتور أين تكفريه للجيوش العربيةو  ,كافر

 .و كأن هذا من أركان التوحيد! مرسي

 

 عدم اعتبارهم للشروط واملوانع
كراه و اإل اعتبار بالعذر باجلهل أو التأويل أ فال ,املوانع فهو ظاهرو  أما عن عدم اعتبارهم للشروط

ىل هبم إبل وصل األمر  ..موانعو  ا من الناس دون نظر لشروطكثريم و  ؛فكفروا عموم املنتخبني؛ أو اخلطأ
 ن ملإووافقه عليه أكثر مجاعة الدولة  ؛محد احلازميأاملدعو عمر بن  أعلنكما   ,من يعذر باجلهل تكفري

بل إن هلجهم بلفظ الكفر  ,أنه مرتد كافرو  ,الكفرو  سرعان ما يقذفون ُمالفهم بالردةو  ,يكن كلهم
لدى هؤالء  ما وأخطر ,خترجيهاو  مناطاهتاو  ال معرفة لألحكام ,منهم من سكب املاء أسهل على الواحد

                                                           
 (.16-28/15املصدر السابق: ) (1)
 (.3/415املصدر نفسه: ) (2)
 (.9-20/8جمموع الفتاوى ) (3)
(4)

 00.com/?F4QI-http://www.up بيان موقف مجاعة الدولة من مبادرة الشيخ احمليسين. 

http://www.up-00.com/?F4QI
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 ,ومن املعلوم أن هذا املانع من أوسع املوانع ,اعربة به مطلقم  فال ,التأويل عندهم القوم هو غياب مانع
ومن أراد التوسع يف  ,اا وحديثم ح ذلك علماؤنا قديم وض   وقد ,(1)ومن مل يفهمه فالبد أن يقع يف الغلو

 معرفة وسائل اإلثبات فأىن أماو  ,"القبلة واملتأولونأهل " أيب قتادة الفلسطيينهذا فعليه برسالة الشيخ 
وكل يوم تطالعنا معرفاهتم بأهنم دفعوا الدية لبعض الناس حبجة أهنم قد  ؛هلؤالء األغرار من هذا املرتقى

 حكموا عليهم باخلطأ.

  
 قوهلم ابلرباءة

علي رضي هللا الذين خرجوا على  هي من بدع اخلوارجو ) "الرباءة"كذلك  إن من أصول اخلوارجو 
عرفوا به، حىت  كانوا يتربؤون ممن كان منهم ملخالفته  امنه، ث صارت الرباءة هلم مذهبً  عنه وتربؤوا

 .(هلم، ولو يف مسألة واحدة

 :قاال ,سناد صحيحبإ "السنة"يف  اخلاللو "ياناإل"يف كتابه  بن سالماروى و 

َتَمَع الض ح اُك َوَمي َسَرُة َوَأبُو ) رَت ي   اج  َعٌة، (2)ال َبخ  ر َجاَء ب د  َعٌة، َواْل   ، فََأمج َُعوا َعَلى َأن  الش َهاَدَة ب د 
َعةٌ   .(3)(َوال بَـَراَءَة ب د 

                                                           
(1)

 https://www.youtube.com/watch?v=cAm3kBmF5yw  شرعي مجاعة الدولة أبو مصعب
 التونسي يكفر طالبان.

انظر األثر  ,وبكري الطائي( ويروى حنو هذا األثر عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه بإسناد منقطعوعند اخلالل رابع وهو ) (2)
1370.. 

حتقيق: حممد نصر الدين األلباين, مكتبة املعارف  سال م بن عبد اهلل اهلروي البغدادي,: أليب ع بيد القاسم بن كتاب اإليان  (3)
 (.64)ص ,م2000-ه  1421للنشر والتوزيع, الطبعة: األوىل, 

 .بإسناد صحيح( 1359اخلالل يف السنة )و 
عرفوا به, حىت    امنه, مث صارت الرباءة هلم مذهبم  "الرباءة" هي من بدع اخلوارج, الذين خرجوا على علي رضي اهلل عنه وتربؤوا

 كانوا يتربؤون ممن كان منهم ملخالفته هلم, ولو يف مسألة واحدة.
ا من بدع "املرجئة" الذين يشهدون لكل مؤمن باجلنة, الذين يقولون: كما ال ينفع مع الشرك عمل,   وأما الشهادة فالظاهر أهن 

علها من بدع املعتزلة, فقد اختلفوا يف "الشهادة" على أربعة أقوال, منها قول بعضهم: كذلك ال يضر  مع اإليان عمل. أو ل
 الشهداء هم العدول قتلوا أو مل يقتلوا.

https://www.youtube.com/watch?v=cAm3kBmF5yw
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 والرباءة بدعة والوالية بدعة. والشهادة بدعة) :"اإلبانة الصغرى"يف  طةأبو عبد هللا ابن بوقال 
ا والوالية أن يتوَل قومً  من أهل اجلنة أو النار. والشهادة أن يشهد ألحد ممن مل أيت فيه خرب أنه

 .(1)(والرباءة أن يربأ من قوم هم على دين اْلسالم والسنة ويتربأ من آخرين.

والرباءة بدعة، وهم يقولون: نتوَل فالن  والوالية بدعة،) :"مسائله"كما يف   حرب الكرماينوقال 
 .(2)(ن فالن. وهذا القول بدعة فاحذروهونتربأ م

 ,يف الساحة الشامية قوهلم بالرباءة قد ظهر جلي ا: وهذا األمر الذي ذكره العلماء عن اخلوارج و أقول
منهجهم يف و  ولعل هذا املبدأ يفسر لنا طريقة اخلوارج, لى اخلوارج اجلدد فهو متحقق فيهموإذا أنزلناه ع

يشرتطون لصحة اإلسالم التربؤ و  بل ,التضليلو  املسارعة يف الطعنو  فهو قائم على سوء الظن ,التعامل
كما صرحوا عن قبول توبة أحد قادة أحرار الشام بعد أن  ,وباألمساء كذلك بشكل صريح ميمن ُمالفه

حىت يقر على  ان املنشق عن اجليش النصريي تائبم هم ال يعتربو و  ,صريحو  من احلركة بشكل واضح تربأ
األفضل أن  :كأهنم يقولون للجنودو  ية للمنشقنيلذلك يقومون حبملة تصفو  ,نفسه بالكفر ويعلن الرباءة

 ., وكذلك مع كل مرتد بنظرهمتبقوا عند األسد
 

 شرط التوبة عندهم موافق لقول اخلوارج
 "مكاتب التوابت" ولقد وافقوا يف مسألة التوبة اخلوارج األوائل بل فتحوا مكاتب خاصة أمسوها

ون من أحد حىت يتوب على طريقة ل  ب   قْ إهنم ال ي   بل  (3)"ستتابةالايوزعون أوراق ما يسمى "وأخذوا 
وال يقبلون  ,وتكفري النفس وتكفري كل من تكفره الدولة ؛يف اإلقرار على النفس بالردة والكفر ؛اخلوارج

قاله اخلوارج لسيدنا علي مما ف ,بعض النماذج من التاريخ على ذلكوسأنقل  ,يف ذلك وساطة أو تورية
وإمنا  ،نك مل تغضب لربكإفكتبوا إليه أما بعد ف) :بن كثريال "البداية والنهاية"يف  جاء كما  رضي اهلل عنه

                                                           
 .(271اإلبانة الصغرى )ص (1)
أبو حممد حرب بن إمساعيل بن خلف الكرماين, إعداد: فايز بن أمحد بن حامد حابس, إشراف: فضيلة مسائل حرب:  (2)

 (.3/985) ,ه 1422جامعة أم القرى, عام النشر: الشيخ الدكتور حسني بن خلف اجلبوري, 
 .واالستتابة التوبة مسألة يف اخلوارج بدع عن 1 رقم امللحق انظر (3)
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وإال  ،وإن شهدت على نفسك ابلكفر واستقبلت التوبة نظران فيما بيننا وبينك ،غضبت لنفسك
 .(1)(إن هللا ال َيب اخلائنني ؛فقد انبذانك على سواء

األزارقة وكأنه يصف مجاعة  اواصفم  "وبيان الفرقة الناجية ق  رَ بني الف   ق  ر  الفَ "يف  البغداديوقال 
 :الدولة

ومنها أهنم أوجبوا امتحان  ،ذا كانوا على رأيهمإرون القعدة عنهم ف   كَ وَل ال يُ مة األكانت احملك  )
فإن قتله  ؛سري من خمالفيهم وأمروه بقتلهأليه إ عَ فَ د  عسكرهم إذا ادعى أنه منهم أن يُ  دَ صَ من قَ 
ومنها أهنم استباحوا  ،وقتلوه ؛هذا منافق ومشرك :ن مل يقتله قالواإو  ،يف دعواه أنه منهمقوه صد  

وقطعوا أبن أطفال خمالفيهم  ،طفال مشركونوزعموا أن األ ،قتل نساء خمالفيهم وقتل أطفاهلم
ن وم ،ما انفردت األزارقة به من إكفار القعدة عنهم ؛واختلفوا يف أول من أحدث ،خملدون يف النار

ومنهم  ،فمنهم من زعم أن أول من أحدث ذلك منهم عبد ربه الكبري ،امتحان من قصد عسكرهم
 ،من قال ذلك رجل منهم امسه عبد هللا ابن الوضني لُ أو   :ومنهم من قال ،عبد ربه الصغري :من قال

 ،َل قولهإتباعه أفلما مات ابن الوضني رجع انفع و  ،واستتابه منه ،وخالف انفع بن األزرق يف ذلك
 ،وأكفر من َيالفه بعد ذلك ،ومل يكفر انفع نفسه خبالفه إايه حني خالفه ،كان الصواب معه  :وقالوا

وأكفر  ،ما زلنا دوهنم ءين هذا شإ :وقال ،وَل يف تركهم إكفار القعدة عنهمومل يتربأ من احملكمة األ
 .(2)(ار خمالفيهم دار كفرتباعه أن دأكفار القعدة عنهم وزعم انفع و إمن َيالفهم بعد ذلك يف 

 من اْلسالمية مل يستوفوا أايًّ  فإن أمراء ما يسمى ابجلبهة) :"بيان تكفري اجلبهة اإلسالمية"جاء يف 
أوردوا من بياانت ومواثيق  الشروط السابق ذكرها للتوبة مما وقعوا فيه من الردة، وال اعتبار فيما

 .(3)(شرط من شروط التوبةوتصرَيات؛ إذ ليس فيها ما يد ل على حتقق أي 

فيه سواء قاله  زاعفإذا تقرر أن ما قاله أبو عيسى هو من صريح الكفر الذي ال ن): جاء فيهو 
 ،ال قبل االستغفار وال بعده ًرامل يعرتف أبن ما صدر منه كان كفذلك، فإنه يف املقابل  سياسة أو غري

                                                           
 (.10/583البداية والنهاية ) (1)
 (.84-83الفرق بني الفرق ) (2)
 .(16ص) بيان تكفري اجلبهة اإلسالمية (3)
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َ فد  مبا كان عليه من الكفر واالعرتافعلى أصل صحيح، وهو التوبة  ل على أن استغفاره مل يـُب 
 .(1)(والندُم على ما صدر منه

 ,فإن من الغلو واملروق ما وضعوه من شروط ؛وعلى فرض صحة قوهلم فيما وصفوه من كفر وردة
يف الرسالة الثالثينية يف أخطاء  املقدسي الشيخ ني  كما ب     ,وهذه أحد املزالق اخلطرية ملذهب اخلوارج

، والتوبة اطنة احلقيقية املنجية يف اآلخرةومثل ذلك يقال يف التوبة الب) حيث ذكر فيها: التكفري
 احلكمية اليت تكفي يف الدنيا لعصمة الدم واملال واحلكم ابْلسالم. 

بة الباطنة والظاهرة، من ة عند هللا، وهي املستوفية لشروط التو لَ بـ  قَ هي املتَـ توبة احلقيقية: فال
حقوق العباد الندم واْلقالع عن الذنب، والعزم على عدم العودة إليه، واالستغفار ابللسان، وأداء 

 نجية عند هللا تعاَل. فهذه هي التوبة املقبولة املُ إن تعلق الذنب ِبا. 

 ني  بَـ املرتد من تَـ أما يف الدنيا فال يصح ما يشرتطه البعض يف عصمة دم اْلنسان أو احلكم بتوبة 
 وال ميكن للخلق ضبطه. ن الغيب الذي ال يعلمه إال هللا.هذا النوع من التوبة، فإن بعض شروطها م

وإمنا يكفي يف ذلك ظهور التوبة احلكمية، وهي إظهار املذنب توبته عند الناس ابْلقالع عن 
عمل ظاهر، أو ابلتزام ما كفر ر من قول أو ف   أو الرجوع والرباءة من السبب املكَ  ؛ذنبه يف الظاهر

 .(2)(ابالمتناع عنه مما هو من أصل اْلميان الظاهر

 

  

                                                           
 .(28ص) املصدر نفسه (1)
 .(265ص)الرسالة الثالثينية  (2)
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 الفصل الرابع

 احديثً و  اعوام أهل السنة للخوارج قدميً كيفية معرفة 
 ,احديثم و  اهر هبا اخلوارج قديم الفكر األسود نتجت الصورة املعروفة اليت اشتو  هلذه العقلية اخلبيثةو 

استحالل و  هي مفارقة مجاعة املسلمنيو  أال ؛طبيعية لتفاعالت هذا الفكر الضال تعترب نتيجة عمليةو 
 سل منياعة املظ م مفارقة مجعم املهارج دينو لكن اخلو ): شيخ اْلسالميقول  ,أمواهلمو  دمائهم

 .(1)(مائهمالل دت حَواس

 البهتانو  الكذبو  الغشو  ن العوام من كشف هذه البدعة رغم التدليسإن هذه اخلصلة هي اليت متك  
 هذه البدعة.. ختفىيكن أن ال فالشعارات الرباقة اخلداعة و 

ا حدهقد يظهر أ األصول السابقة لذا فإن ,2ن خدعين حسن منطقك فلن خيدعين خبث فعلكفلئ
ا, ويزعمون أن هذه ظاهري   وقد يتربأون من مذهب اخلوارج ,وقد خيفى عند بعضهم ,هل العلمألبعض 

كفى باحلكم   صل البدعةفإن ظهر أ ؛ال يؤثر يف احلكم عليهمكله هذا  الصفات ليست فيهم, لكن 
 قاعدة السلف دارجة ماضية يف ذلك. عليهم به باملروق وهذه

حممد وكان , (3)(علينا بدعته مل ختف علينا أُلفته من سرت): "بانةاإل"كما يف   رمحه اهلل األوزاعيقال 
. قال .(4)(يتكامت أهل األهواء كل شيء إال التآلف والصحبة: كان يقال) :يقول عبيد هللا الغاليببن 

 .(5)(يعرف الرجل يف ثالثة مواطن: أبلفته، ويعرف يف جملسه، ويعرف يف منطقه): األوزاعي

الرجل وإن كتم رأيه مل  !اي أاب سعيد): عن معاذ بن معاذ؛ قال: قلت ليحىي بن سعد "اإلبانة"يف و 
 :"شرح السنة"يف  اريالربِب وقال اإلمام (يف ابنه وال صديقه وال جليسه ذاكَ  فَ ََي  

 .(6)(وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر)

                                                           
 (.13/209جمموع الفتاوى ) (1)
(2)

 .املسلمني لعوام قتلهم كيفيةوالذي يبني   2 رقم امللحق انظر 

 (.2/479اإلبانة الكربى ) (3)
 (.2/479اإلبانة  الكربى ) (4)
 (.2/480اإلبانة الكربى ) (5)
 (.2/479اإلبانة  الكربى ) (6)
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 مفارقة مجاعة املسلمني واستحالل دمائهم
أفعاهلم واضحة و  أمواهلمو  استحلت دماءهمو  ؛علماء األمةو  إن هذه الشرذمة فارقت مجاعة املسلمني

 اجم مفخخاهتم اليت أصبحت منهو  إجرامهمو  مه  ك  تْ ف   و  مه  ل  ت ْ ق    ,مستفيضة مشهورة ال ختفى على ذي عقل
ىل درجة كبرية إبل وصل اإلجرام  ,جتويزهم القتل ملصلحة اجلماعةو  ,استهانتهم بدماء املسلمنيو  ,فيهم

 .1احلشاشنيو  بأفعال القرامطةال تذكرك إال 

يَعَة ملَ  َيُكن  هَلُم  يف  َذل َك الز َمان  مَجَاَعٌة َواَل إَماٌم ) :"جمموع الفتاوى"يف  ابن تيميةقال  َوَلك ن  الش  
َا َكاَن َهَذا ل ل َخَوار ج  مَتَيـ ُزوا  ل م نَي؛ َوإ من  ََماَعة  َوالد ار  َواَل َداٌر َواَل َسي ٌف يـَُقات ُلوَن ب ه  ال ُمس  َمام  َواجل  ْل    ؛اب 

َرة   ا َداَرُهم  َداَر اهل  ج  . وَك اَل الط ائ َفتَـني   َتط َعُن َبل  ُتَكف  ُر  ؛َومَس و  ل م نَي َداَر ُكف ر  َوَحر ب  َوَجَعُلوا َداَر ال ُمس 
ل م نيَ  ََوار ج  يَُكف  ُروَن ُعث َماَن  ،ُواَلَة ال ُمس  مُهَاَومُج ُهوُر اخل  ر   ،َوَعل يًّا َوَمن  تـََوال  َوالر اف َضُة يـَل َعُنوَن َأاَب َبك 

ُهم   َم َوال   ،َوُعَمَر َوُعث َماَن َوَمن  تـََوال  ذ  األ  : م ن  َسف ك  الد  َماء  َوَأخ  ََوار ج  َر َكاَن يف  اخل  َوَلك ن  ال َفَساَد الظ اه 
ُُروج   ؛ َفل َهَذا َجاءَ  َواخل  لس ي ف  يَحُة ب ق َتاهل  م   ت  اب  ََحاد يُث الص ح  ََحاد يُث يف  َذم  ه م   ،األ  َم ر  ب ق َتاهل  م    ؛َواأل  َواأل 

َد يث   ل  احل  دًّا َوه َي ُمتَـَوات َرٌة ع ن َد َأه  فقد فارقوا  ,عليهم ا, وكالم شيخ اإلسالم ينطبق متامم (2)(َكث ريٌَة ج 
 وأمسوه أمري املؤمنني.؛ البغداديهو و  قالوا باإلمامو  ؛مجاعة املسلمني

وقيل  ،أصحاب جندة بن عامر احلنفي :النجدات العاذرية): "ل  ح  والن   ل  ل  م  الْ "يف  الشهرستاينقال 
ن من شأنه أنه خرج من اليمامة مع عسكره يريد اللحوق ابألزارقة فاستقبله أبو فديك اوك ،عاصم

فأخربوه مبا أحدثه انفع من  ،خالفوا انفع بن األزرقوعطية بن األسود احلنفي يف الطائفة الذين 
 .(3)(وابيعوا جندة ومسوه أبمري املؤمنني ،البدعاألحداث و  اخلالف بتكفري القعدة عنه وسائر

غريها و  املناطق اخلاضعة لسيطرهتم داير اْلسالمو  ،مجاعتهم هي مجاعة املسلمنياعتربوا  لقد
ت املغفالت من لذلك جتد اليوم مئا ,إليهم حىت للنساء بدون حمرموأوجبوا اهلجرة  ,الكفرو  داير احلرب

رك ك  ذ  هذا ي  و  ,جنودهو  املتمثل بالبغداديمن مث يزوجها ويل األمر و  ,يهم بدون حمرماخلارجيات يهاجرن إل
                                                           

(1)
 .املسلمني ضد الدولة جلماعة االنتحارية العمليات أبرزيبني  جدول( 3 رقم) ملحق انظر 
 .الدولة مجاعة إجرام خلفها اليت اجلماعية املقابر أبرزيبني  جدول( 4 رقم) ملحق انظرو    

 (.13/35جمموع الفتاوى ) (2)
 (.117-1/116امللل و النحل ) (3)
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ت على ضر  بل إن اليت ح   ,العواطف تستهويهنو  عقالم  ا بقدرة اخلوارج على جتنيد النساء كوهنن أقل  تارخيي  
َ َساَر إ ََل ال ُكوَفة  َفَدَخَلَها وََكَتَم أَم َرهُ  اب نَ ) :فإن ؛ةم خارجي   ةم امرأ ت  كان    رضي اهلل عنهمقتل علي  َحىت   ؛ُمل َجم 

َنَما ُهَو جالس يف قوم من بين الرابب يتذاكرون قتالهم  َا، فـَبَـيـ  ََوار ج  ال ذ يَن ُهم  ِب  َعن  َأص َحاب ه  م َن اخل 
َنة   ؛يوم النهروان ج  ُهم  يـَُقاُل هَلَا َقطَام  ب ن ُت الش   نـ  َرَأٌة م  َرَوان   ،إذا َأقـ بَـَلت  ام  َم النـ ه  َأاَبَها َقد  قـََتَل َعل ي  يـَو 

َام ع  تـَتَـَعب دُ  د  اجل  ُهورًَة ب ه ، وََكاَنت  َقد  انـ َقطََعت  يف  ال َمس ج  ََمال  َمش   ف يه ، فـََلم ا َوَأَخاَها، وََكاَنت  فَائ َقَة اجل 
َي َحاَجَتُه ال يت  َجاَء هَلَا، َوَخطَبَـَها إ ََل نـَف س   َلُه َوَنس  تَـَرَطت  َعَلي ه  َثاَلثََة رَآَها اب ُن ُمل َجم  َسَلَبت  َعق  َها فَاش 

َنةً  ُتَل هَلَا َعل ي  ب َن َأيب  طَال ب  ؛ آاَلف  د ر َهم  َوَخاد ًما َوقـَيـ   غزالة اخلارجية معروفة مشهورةو  ,(1)(َوَأن  يـَق 
 غريهن كثري.و 

ين. وفارقوا الد    نَ وا م  قُ رَ الذين مَ  مُ هُ ) عن اخلوارج: رضي اهلل عنه أمحد بن حنبلقال إمام أهل السنة 
وا السبيل واهلدى، وخرجوا على السلطان، ل  ضَ اجلماعة فَ  ن  وا عَ ذ  اْلسالم، وشَ  ن  دوا عَ رَ ، وشَ ةَ ل  امل  

خالفهم إال من قال بقوهلم. وكان  ن  وا مَ ادُ وعَ  ،وا السيف على األمة، واستحلوا دماءهم وأمواهلمل  وسَ 
َوملَ  يـُع َرف  يف  الط َوائ ف  ): ابن تيميةقال , (2)(اللتهمض دار ورأيهم، وثبت معهم يف على مثل قوهلم

ََوار ج    .(3)(َأع َظُم م ن  َسي ف  اخل 

أفعااًل مل  نن، ويبقرون بطون احلباَل، ويفعلو فجعلوا يقتلون النساء والولدا) :ابن كثريوقال 
 .(4)(يفعلها غريهم

 

 للخوارج يف قتل املصلحة مشاِبة مجاعة الدولة
 ,وذلك حىت قبل إعالهنم اخلالفة "قتل املصلحة" واستفيض عن مجاعة الدولة ما يسمى اشتهر ومما

وكم قتلوا من العلماء واملشايخ واملعتقلني  ,أمنيوهم بالناس وعبث   ,حيث استحلوا قتل املخالف هلم
 ,ل  ت  القتل ق  مل يندفع شره إال ب نْ وتواتر عنهم مقولة وهي أن م   ,عندهم ألدىن شبهة ودون حتقق وتثبت

                                                           
 (.11/13البداية والنهاية ) (1)
 (.3/982مسائل حرب ) (2)
 (.6/345يف منهاج السنة النبوية ) (3)
 .(12/75البداية والنهاية ) (4)
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ما ذكره يف  (1)قاله الشيخ احمليسين وفقه اهلل ومما ,نزلوهنا وفق رغباهتموي   ؛رون هذه املقولةفس  ي   م   ث   نْ وم  
حدثت مع قطري بن الفجاءة اخلارجي  مشاهبة   حبادثة   ك  ر  ك  ذ  وهذه احلادثة ت   ؛شهادته عن كبريهم األنباري

، وليس ا، ولإلمام أن َيكم مبا رآه صالحً رجل يف صالح الناس غري منكر لُ ت  قَـ ) :فقال قولة مشهورة
, 291)ص:  للمربد "دبالكامل يف اللغة واأل" يف وتفصيل هذه القصة كما (للرعية أن تعرتض عليه

 برتقيم الشاملة آليا(:

ِبا  يمسمومة، فريم ا من األزارقة كان يعمل نصااًل  حدادً كان سبب اختالفهم أن رجاًل و )
ذلك إَل املهلب فقال: أان قطري فقال: ألق هذا الكتاب يف عسكر قطري  عَ ف  رُ أصحاب املهلب، فَـ 

فمضى الرسول، وكان يف الكتاب: أما بعد،  -وكان احلداد يقال له أبزى  -واحذر على نفسك 
فوقع دان من هذه النصال، ، فاقبضها وز  هت إليك أبلف درهم، وقد وج  الك قد وصلت إيل  صَ فإن ن  

الكتاب والدراهم إَل قطري. فدعا أببزى، فقال: ما هذا الكتاب؟ قال: ال أدري، قال: فهذه 
يس بن ثعلبة فقال ، فجاءه عبد ربه الصغري موَل بين قلَ ت  قُ به فَـ  رَ مَ أَ الدراهم؟ قال: ما أعلم علمها، فَ 

ال: جيوز أن يكون أمرها  م! ق! فقال له: ما حال هذه الدراهإَل غري ثقة وال تبني   له: أقتلت رجاًل 
، ولإلمام أن رجل يف صالح الناس غري منكر لُ ت  ، فقال له قطري: قَـ اوجيوز أن يكون حقًّ  ؛كذابً 

، ومل ، فتنكر له عبد ربه يف مجاعة معه، وليس للرعية أن تعرتض عليهاَيكم مبا رآه صالحً 
 .(2)(يفارقوه

 حيث قال: احمليسين الدكتوروقد وقعت حادثة شبيهة ِبذه احلادثة وشهد عليها 

وليست أحداُث قصف  مدينة  عوجيل بقذائف  اهلاون  وقتل  النساء  واألطفال منا ببعيد، وقد )
 الناَس ابملفخخات  وهللا يقول  وقفت على ذلك بنفسي، وحني قلُت لقادة  الدولة : كيف تضربون

نما ي  ْقت لْ  و م نْ  ا م ْؤم  ا ج ه ن م   ف ج ز اؤ ه   م ت  ع م دم ال دم ابما ل ه   و أ ع د   و ل ع ن ه   ع ل ْيه   الل ه   و غ ض ب   ف يه ا خ   ع ذ 

                                                           
(1)

 http://www.kavkazcenter.com/arab/content/2014/02/03/9236.shtml   النص الكامل
 لشهادة الشيخ احمليسين حفظه اهلل.

 –حممد أبو الفضل إبراهيم, دار الفكر العريب  حممد بن يزيد األزدي, املعروف باملربد. حتقيق: الكامل يف اللغة واألدب: (2)
 (.3/272) ,م1997-ه 1417 :القاهرة, الطبعة الثالثة

   

http://www.kavkazcenter.com/arab/content/2014/02/03/9236.shtml
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ا فحسبنا هللا ونعم  ؟! فقال: مفخخٌة واحدٌة تقتُل عشرين يعصُم هللُا ِبا املئات!! ع ظ يمم
 (.الوكيل..

 ذنب  أو هُتمة.. وكم رأينا قتاًل  فكم رأينا من معتقلني يف السجون  بال) :ويقول يف نفس الشهادة
َرها يف هذه األحداث حينما كنت أتفاوُض ْلطالق  سراح  ابلش بهة وتصفيات  ملعتَقلني، ولعل آخ  

إخويت أسرى الدولة ومبادلت هم، ففوجئُت بقاضي  الدولة  يقوُل: قد اجتهدان فصف يناهم.. َفُصع ق ُت 
قال: ال، ولكن اجتهدان يف ذلك، قلت: وإخوانُنا  من هذا الكالم، وقلُت: هل تروهنم مرتدين؟

 .(!!األسرى الذين نريُد أن نبادَل ِبم ما حاهلم؟ فقال هذا اجتهاُدان

 واعتربه من ,رمحه اهلل قتل الرهبة الشاطيبوهذا الذي تسميه اخلوارج قتل املصلحة هو ما أطلق عليه 
اَللُ ) :منهج اخلوارج حيث قال رمحه اهلل ت ح  م   ال َقت ل   َواس  س  ر َهاب   اب  َياَسةَ  الظ ل م   ُواَلةُ  ُيَسم  يه   ال ذ ي اْل    س 

تَـَرَعة   ال َقت ل   َشر يَعة   َأنـ َواع   م ن   نـَو عٌ  َوُهوَ  َأي ًضا، َفظَاه رٌ  َذل َك، َوحَن و   ال ُمل ك   َوأُبـ َهةَ   َوَصفَ  َوَقد   .ال ُمخ 
ََوار جَ  َوَسل مَ  َوآل ه   َعَلي ه   اَّلل ُ  َصل ى الن يب    ََذا اخل  ئ   م ن   إ ن  )): فـََقالَ  اخل  َصال   م نَ  النـ و ع   ِب  ئ ض  ًما َهَذا ض   يـَق َرُءونَ  قـَو 

، يـََتَجاَوزُ  اَل  ال ُقر آنَ  َرُهم  تُـُلونَ  َحَناج  اَلل   يـَق  ، َأه  اَلم  ُعونَ  إ س  لَ  َوَيد  ، َأه  َو اَثن   َكَما الد  ين   م نَ  مَي ُرُقونَ  األ 
مُ  مَي ُرقُ  ي ة   م نَ  الس ه   .((الر م 

يَ  ُهَريـ َرةَ  َأيب   َحد يث   يف   َوالس اَلمُ  الص اَلةُ  َعَلي ه   هُ ب َقول   ال ُمَراُدونَ  َهُؤاَلء   َوَلَعل    :َعن هُ  اَّلل ُ  َرض 

ًنا الر ُجلُ  ُيص ب حُ )) م  ي ُمؤ  َد يثَ  ((َكاف ًرا َومُي س  ريُ  َعَلي ه   يَُدل  . احل  َسن   تـَف س   ل َدم   حُمَر  ًما ُيص ب حُ : قَالَ  احلَ 
يه   ه   َأخ  ي َوع ر ض  ، َومُي س  الًّ َتح  ر ه   إ ََل  ُمس   .(1)(آخ 

فيما يسمى باحلمالت  تاريخ هو بروز طرائقهم يف القتلأبرز صفة للخوارج عرب الإن 
وهذا ما تقوم به مجاعة الدولة حبمالهتا وطرائقها البشعة  ,اليت يقصد منها الرتهيب والرتويع ؛اإلستعراضية

 :عن اخلوارج ابن حزمقال  ,يف التقتيل والتمثيل وقطع الرؤوس والعبث بالدماء مبا يذكرك بأفعال األزارقة
 .(2)(ويقتلونه عسكرهم أهل غري من لقوه من كل ابستعراض وقالوا)

                                                           
 (.2/455االعتصام ) (1)
 (.4/144صل يف امللل واألهواء والنحل )الف (2)
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 استعرض يقال. َتهئج جهة   أي من الشيء انحية فهو الُعر ض وأما) وفسر أهل اللغة اإلستعراض:
 أو عليه قدروا من قتلوا أي استعرضوهم: وقيل. أمكنهم وجه أي من قتلوهم إذا الناس، اخلوارجُ 
 .(2)(1)(به ظف روا

 

 وسلموآله صلى هللا عليه الوصف وصف رسول هللا  خري
 ,على واقع هذه اجلماعة تواترة اليت بلغت الالنبوي انطباق األحاديث اا جلي  أصبح واضحم  لقد

ُلُغ َحد  التـ َواتُر  ): ابن كثريل وصدق يف هذه األحاديث قو  ث ُل َهَذا يـَبـ   .(3)(َوم 

َي ش  ال ذ يَن كانوا مع ]علي[ الذين ساروا ) :و ْهب  اجلْ ه ين    ْبن   ز ْيد   عنم ْسل م   روى َأن ُه َكاَن يف  اجل 
ع ُت َرُسوَل اَّلل    !َأيـ َها الن اسُ : اَي فقال علي   ،إَل اخلوارج ُ َعَلي ه  إ ين   مسَ  ٌم ))يـَُقوُل:  وسل مَوآل ه  َصل ى اَّلل  ََي ُرُج قـَو 

َرُأوَن ال ُقر آَن لَي َس ق َراَءُتُكم  إ ََل قراءهتم بش ، وال يء، وال صالتكم إَل صالهتم بشيءم ن  أُم يت  يـَق 
او ُز َصاَلتـُُهم  يقرأون القرآن َيسبون أنه هلم وهو عليهم ]اَل جتَُ ، يءصيامكم إَل صيامهم بش

ي ة [تـََراق يَـُهم ،  َن الر م  ُم م  اَلم  َكَما مَي ُرُق الس ه  س  يُبونـَُهم  َما  ،مَي ُرُقوَن م َن اْل   َي ُش ال ذ يَن ُيص  َلو  يـَع َلُم اجل 
، َوآيَُة َذل َك َأن  ف يه م  رَُجاًل له  وسلموآله صل ى هللا عليه ُقضي هَلُم  َعَلى لسان نبي  هم  ال تكلوا َعَلى ال َعَمل 

، عليه شعرات بيض، فيذهبون إَل معاوية  ي  ث ُل َحَلَمة  الث د  عضٌد ليس هلا ذ رَاٌع، َعَلى رَأ س  َعُضد ه  م 
َم،  وأهل الشاع ويرتكون هؤالء َيلفونكم يف ذراريكم وأموالكم، وإين أَلَر ُجو َأن   َيُكونُوا َهُؤاَلء  ال َقو 

، فسريوا على اسم هللا ََراَم َوَأَغاُروا يف  َسر ح  الن اس  َم احل   .(4)((فَإ نـ ُهم  َقد  َسَفُكوا الد 

م ام  روى  ثـ ُتُكم  َعن  َرُسول  اَّلل   )ق ال  علي:  :س و ْيد  ْبن  غ ف ل ة  ق ال   عن َأمح َدُ اإْل  ُ َعلَي ه  إ َذا َحد  َوآل ه  َصل ى اَّلل 

ذ َب َعَلي ه   َوَسل مَ  ر  م َن الس َماء  َأَحب  إ يَل  م ن  َأن  َأك  َنُكم  فَإ ن   ،َفأَلن َأخ  ثـ ُتُكم  ف يَما بـَي ىن  َوبـَيـ  َوإ َذا َحد 
ع ُت َرُسوَل اَّلل    َعٌة، مسَ  َر َب َخد  ر  الز َمان  ))يقول:  وسل مَوآل ه  اَّلل ُ َعَلي ه  َصل ى احل  َيرج قوم من أميت يف  آخ 

                                                           
 (.1/291هتذيب اللغة لألزهري ) (1)
(2)

 .الدولة مجاعة جمازر بأبرز جدولوفيه  5 رقم ملحق انظر 
 .جمازرهم ألبرز صوروفيه  6 رقم ملحق انظرو    

 (.10/592البداية والنهاية ) (3)
 وأخرجه ,(146-7/145) ود باب يف قتل اخلوارجو وأبو دا ,(2/746) أخرجه مسلم باب التحريض على قتل اخلوارج (4)

 .(581, رقم 2/197أيضما: البزار )
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، يـَُقوُلوَن م ن  قـَو ل  َخري   ال رَب ي ة   اَلم  َح  ، ُسَفَهاُء األ  َنان  َس  َداُث األ  َرُهم   ،َأح  َرُأوَن ال ُقر آَن اَل جُيَاو ُز َحَناج   -يـَق 
َرُهم   َن الر م َية ، فَإ َذا  -قَاَل َعب ُد الر مح َن  اَل جُيَاو ُز إ ميَانـُُهم  َحَناج  ُم م  مَي ُرُقوَن م َن الد  ين  َكَما مَي ُرُق الس ه 

تـُُلوُهم  فَإ ن  يف  قـَت ل ه م  َأج   َم ال ق َياَمة  َلق يُتُموُهم  فَاقـ  م ام   روى .(1)((ًرا ل َمن  قاتلهم عند هللا يـَو  عن  َأمح َدُ اإْل 
:  وسلموآله اهلل عليه  صلىالنيب  َق   اَل جُتَاو ُز ُحُلوقـَُهم   يءسيج))ق ال  ٌم يـََتَكل ُموَن ب َكل َمة  احل  َن  ؛قـَو  مَي ُرُقوَن م 

ُم م َن الرمية اَلم  َكَما مَي ُرُق الس ه   .(2)((اْل  س 

َل ق  )) :وجاء يف احلديث َل ق   -ُهم  َشر  اخل   .(3)((َأو  م ن  َأَشر   اخل 

احلق سيجد  ؛عن تقسيمات أهل الفرق ابعيدم  ؛ديث رسول اهلل عن اخلوارجاحأومن أراد احلق تأمل 
 ,فصلوات اهلل وسالمه على من أويت جوامع الكلم وأوضح لغة, عبارة بأخصركوضوح الشمس  اواضحم 

كما   ,كلهم طيش وخفة عقل وقلة أدب وفجور وسوء تربية وقلة مروءة  ,أحداث سفهاء ,ال  ه  ج   مْ ه  ف   
وهذا الوصف  ((شر اخللق واخلليقة هم))و ,((حداثء األسنان سفهاء األحالم))وصفهم املصطفى 
 .املروءة والعدالة ية فهم خليط من أوباش الناس وساقطالدولمتحقق يف مجاعة 

ولقد مر  ,جياوز حناجرهم" فمشكلتهم يف الفهم والتنزيل والتأويل الفاسد ال"وهم يقرأون القرآن 
 والردة على املسلمني. فأنزلوا أحكام الكفر ؛معنا كيف ضلت مجاعة الدولة يف التأويل والتنزيل

 دهمبل وحيقر املرء عبادته إىل عبادهتم جلل   ,ينتسبون إىل الشريعة اقةوهم أصحاب شعارات بر  
حداثء بوزن سفهاء وهو مجع ) :"الفتح"يف  رمحه اهلل ابن حجر, قال "حيسنون القيل ويسيئون الفعل"

حديث كما تقدم تقريره، واألسنان مجع سن واملراد به العمر، واملراد أهنم شباب. قوله: "سفهاء 
لم بكسر أوله واملراد به العقل، واملعىن أن عقوهلم رديئة. وقال النووي: يستفاد منه األحالم" مجع ح  

أن التثبت وقوة البصرية تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل. قلت: ومل يظهر يل 
هؤالء كانوا ِبذه الصفة. قوله:  وجه األخذ منه فإن هذا معلوم ابلعادة ال من خصوص كون

عالمات النبوة ويف آخر فضائل القرآن قول من قال إنه  تقدم يف ((من خري قول الربيةيقولون ))

                                                           
(, 6/2539لحدين بعد إقامة احلجة عليهم )وباب قتل اخلوارج وامل( 3/1321اب عالمات النبوة يف اإلسالم )ب يالبخار  (1)

 ,(7/473والنسائي ) (,7/145ود باب يف قتل اخلوارج )و أبو دا(, و 2/746ومسلم باب التحريض على قتل اخلوارج )
 (.10/157وأخرجه عبد الرزاق )

 (.2/410محد )أمسند  (2)
 (.2/741) (, صحيح مسلم7/470السنن الكربى للنسائي ) (3)
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مقلوب وأن املراد من قول خري الربية وهو القرآن. قلت: وَيتمل أن يكون على ظاهره واملراد 
القول احلسن يف الظاهر وابطنه على خالف ذلك كقوهلم "ال حكم إال هلل" يف جواب علي كما 

 :وفيه ،فذكر احلديث -وقع يف رواية طارق بن زايد عند الطربي قال: "خرجنا مع علي سيأيت. وقد 
 سعيد عند أيب داود ويف حديث أنس عن أيب ((كلمون كلمة احلق ال جتاوز حلوقهمَيرج قوم يت))

 ويف ،وحنوه يف حديث عبد هللا بن عمر وعند أمحد ((َيسنون القول ويسيئون الفعل))والطرباين 
ال جياوز إمياهنم )). قوله: ((يقولون احلق ال جياوز هذا وأشار إَل حلقه)) :م عن عليحديث مسل

واحلناجر ابحلاء املهملة والنون ث اجليم مجع حنجرة  ((ال جيوز))يف رواية الكشميهين:  ((حناجرهم
وهي احللقوم والبلعوم وكله يطلق على جمرى النفس وهو طرف املرئ مما يلي الفم،  ،بوزن قسورة

فكأنه أطلق  ((ال جتاوز صالهتم تراقيهم))ن علي ووقع يف رواية مسلم من رواية زيد بن وهب ع
واملراد أهنم يؤمنون  ((ال جياوز إمياهنم حالقيمهم))ذر  وله يف حديث أيب ،اْلميان على الصالة

يقولون احلق أبلسنتهم ال ))ال ابلقلب، ويف رواية عبيد هللا بن أيب رافع عن علي عند مسلم: ابلنطق 
 . (1)( ((جياوز هذا منهم وأشار إَل حلقه

وأفعاهلم شر من الروافض  ؛تطبيق الشريعة واجلهاد واخلالفةعون وهذا حال مجاعة الدولة الذين يد  
 .كما هو معلوم  والقرامطة
وصفهم الواضح للعيان والظاهر للعامة  فهذا ((عون أهل األواثندَ أهل اْلسالم ويَ  يقتلون)) وهم

واخلوارج اشتهروا حبمالهتم  ,التصورات يف شدة بطشهم باملخالف يفوق كلقتل وتشريد حبق املسلمني 
فجرائمهم  ,وهذا موجود بشكل واضح يف مجاعة الدولة ,اإلستعراضية يف القتل والصلب والتمثيل باجلثث

الكفار املقتول على ويبقى عدد  ,آلة قتلهم املئات من املسلمني واجملاهدين وكل يوم حتصد ,مشهورة
 :"فتح الباري"كما يف   ابن حجرذلك احلافظ  ح  ض  وقد و   ,(2)ملسلمنيقورن بعدد ا إذا ما أيديهم قليالم 

حيث أخرب مبا وقع قبل أن يقع، وذلك أن اخلوارج ملا حكموا  ؛من أعالم النبوة مٌ لَ ويف احلديث عَ )
وتركوا أهل الذمة فقالوا نفي هلم بعهدهم، وتركوا قتال املشركني  ؛بكفر من خالفهم استباحوا دمائهم

ومل  ،واشتغلوا بقتال املسلمني، وهذا كله من آاثر عبادة اجلهال الذين مل تنشرح صدورهم بنور العلم

                                                           
 (.12/287فتح الباري ) (1)
 .7انظر ملحق الصور رقم (2)
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إَل  هُ بَ سَ ونَ  هُ رَ أم   وسلموآله صلى هللا عليه على رسول هللا  من العلم، وكفى أن رأسهم رد   ثيقيتمسكوا حببل و 
 .(1)(نسأل هللا السالمة ،اجلور

وفتكوا فيمن ينسب إَل اْلسالم ابلقتل ) :"فتح الباري"يف  ابن حجرووصف إجرامهم فقال 
 .(2)(والسيب والنهب

قه  املوافقات يف أصول الف"صاحب  تبع األحاديثاخلوارج بتوممن اتبع هذا املنهج يف كشف بدعة 
 :قالحيث  "الشاطيب الغرانطي

يظن أن احلديث شامل هلا، وأهنا  اليت ق  رَ وقد وجدان يف الشريعة ما يدلنا على بعض الف   فصل:)
مقصودة الدخول حتته، فإنه جاء يف القرآن أشياء تشري إَل أوصاف يتعرف منها أن من اتصف ِبا، 
فهو آخذ يف بدعة، خارج عن مقتضى الشريعة، وكذلك يف األحاديث الصحيحة، فمن تتبع 

ليه الصالة والسالم يف كما قال عمواضعها رمبا اهتدى إَل مجلة منها، ورمبا ورد التعيني يف بعضها،  
هذا قوًما يقرءون القرآن ال جياوز حناجرهم، يقتلون أهل اْلسالم،  إن من ضئضئ))اخلوارج: 

 .((ويدعون أهل األواثن، ميرقون من اْلسالم كما ميرق السهم من الرمية

 ،مع صالهتم، فإن له أصحااًب َيُقر أحدُكم صالته - يعين: ذا اخلويصرة -دعه ))ويف رواية: 
احلديث إَل أن  ((ميَرقُون من اْلسالم.... وصيامه مع صيامهم، يقرءون القرآن ال جياوز تراقيهم،

ي  املرأة أو مثل الَبض عة   َتَدر َدر))قال:   ......(3)((آيُتهم رجل أسوُد، إحدى عُضديه مثُل َثد 

ن مذهبهم يف م   ني َ صاحبهم، وبَـ فقد عر ف عليه الصالة والسالم ِبؤالء، وذكر هلم عالمة يف 
يـ ني     :معاندة الشريعة أمرين ُكل  

اع ظواهر القرآن على غري تدبر وال نظر يف مقاصده ومعاقده, والقطع باحلكم به ببادئ ب  ات    :أحدمها
, ((يَقرءوَن القرآن ال جُياوُز حناجرهم))الرأي والنظر األول, وهو الذي نبه عليه قوله يف احلديث: 

املشي على الصراط املستقيم, ومن هنا ذم  ضاد  ومعلوم أن هذا الرأي يصد عن اتباع احلق احملض, وي  

                                                           
 (.12/301فتح الباري ) (1)
 (.12/285فتح الباري ) (2)
 -ه 1417 :حتقيق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, دار ابن عفان, الطبعة األوىلاملوافقات يف أصول الفقه:  (3)

 (.150-5/149)م, 1997
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إهنا بدعة ظهرت بعد املائتني، أال ترى أن من جرى على د الظاهري, وقال: و بعض العلماء رأي داو 
 .عمومجمرد الظاهر تناقضت عليه السور واآلايت، وتعارضت يف يديه األدلة على اْلطالق وال

يبني لك  وتأمل ما ذكره القتيب يف صدر كتابه يف "مشكل القرآن", وكتابه يف "مشكل احلديث"
 صحة هذا اإللزام, فإن ما ذكره هنالك آخذ ببادئ الرأي يف جمرد الظواهر.

قتل أهل اإلسالم وترك أهل األوثان على ضد ما دلت عليه مجلة الشريعة وتفصيلها, فإن  والثاين
نة إمنا جاءت للحكم بأن أهل اإلسالم يف الدنيا واآلخرة ناجون, وأن أهل األوثان هالكون, القرآن والس

ا إىل يم ولتعصم هؤالء وتريق دم هؤالء على اإلطالق فيهما والعموم, فإذا كان النظر يف الشريعة مؤد  
يف مسألة  ل كالمهما عن سبيلها, ومن تأم  مضادة هذا القصد, صار صاحبه هادمما لقواعدها, وصاد  

التحكيم مع علي بن أيب طالب وابن عباس وف غريها, ظهر له خروجهم عن القصد, وعدوهلم عن 
 الصواب, وهدمهم للقواعد, وكذلك مناظرهتم عمر بن عبد العزيز, وأشباه ذلك.

 .ا يف احلديث من ُمالفتهم لقواعد الشريعة الكلية اتباعما للمتشاهباتر  ك  فهذان وجهان ذ  

ومنه سرى  ,الناس من آرائهم غري ذلك من جنسه, كتكفريهم ألكثر الصحابة ولغريهموقد ذكر 
فتأمل هذا الكالم ) قتلهم ألهل اإلسالم وأن الفاعل للفعل إذا مل يعلم أنه حالل أو حرام فليس مبؤمن.

ت العجيبة حيث اجلهل والتنزيال ؛على بدعة مجاعة الدولة ااطيب رمحه اهلل جتده ينطبق متامم الذي ذكره الش
 .(1)(مهجي عنيفدماء املسلمني بشكل  ومن مث ينعكس ذلك بسفك ,ت األحكاموعدم فهم مناطا

 

  

                                                           
 .الذين اغتالتهم مجاعة الدولة واجملاهدين وارجدول مع صور ألبرز قادة الثوفيه   9و  8رقم انظر ملحق الصور (1)
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 احديثً ا و رتكيبة البشرية للخوارج قدميً ال
 ,ا على مجاعة الدولةتنطبق متامم  اصف قتلة عثمان من اخلوارج أوصافم فلقد و  ؛إن التاريخ يعيد نفسه

 ,وعبيد املدينة ,بالغوغاء من أهل األمصار, ون  ز اع القبائل, وأهل املياه :-أي قتلة عثمان- صفوافقد و  
وأراذل من أوباش  ,عديو الفقه وسفهاء   ,قون على الشرف  ت  وم   ,وأهنم حثالة الناس ,وبأهنم ذؤبان العرب

 ,وأهنم آلة الشيطان ,أهل جفاء ومهج, ورعاع من غوغاء القبائل, وسفلة األطراف األراذلوأهنم  ,القبائل
ولقد كان من هؤالء من وقع عليه حد أو تعزير ألمر ارتكبه يف وسط الدولة, عاقبه اخلليفة أو والته يف 

احلاقدون من يهود ونصارى وفرس  بعض األمصار وبالذات البصرة والكوفة ومصر واملدينة, فاستغل
ا ن على حقيقته, فتكونت هلؤالء مجيعم ممن ال يفقهون هذا الدي ,وأصحاب اجلرائم جمموعات من الناس

يف  حمب الدين اخلطيبوقد قال األستاذ  ,أصحاب شر م بأهنمه  ل  اب   من مجيع من ق   تْ ف  ص  طائفة و  
سالم يوم الدار طوائف على الذين شاركوا يف اجلناية على اْل) :"العواصم من القواصم"تعليقه على 

. وبقاتالدين، فأكربوا اهلنات، وارتكبوا يف إنكارها امل: فيهم الذين غلب عليهم الغلو يف مراتب
ش، ومل تكن هلم يف اْلسالم وفيهم الذين ينزعون إَل عصبية مينية على شيوخ الصحابة من قري

. فحسدوا أهل السابقة من قريش على ما أصابوا من مغامن شرعية جزاء جهادهم وفتوحهم، سابقة
. وفيهم املوتورون من حدود شرعية أقيمت على وال جهاد ون هلم مثلها بال سابقةفأرادوا أن يك

. وفيهم احلمقى الذين استغل السبئيون ا يف قلوِبم اْلحنة والغل ألجلهابعض ذويهم، فاضطغنو 
. وفيهم من أثقل كاهله خري عثمان الفتنة والفساد والعقائد الضالة ضعف قلوِبم فدفعوهم إَل

سة والتقدم بسبب ا طمع منه مبا ال يستحقه من الرائومعروفه حنوه، فكفر معروف عثمان عندم
. وفيهم من أصاِبم من عثمان شيء من التعزير لبوادر بدرت منهم ختالف أدب نشأته يف أحضانه

من عمر أشد منه لرضوا به  اْلسالم، فأغضبهم التعزير الشرعي من عثمان، ولو أهنم قد انهلم
ا مبا هلم من ذكاء خالب أو فصاحة ال لوا هلا اغرتارً يتأه  . وفيهم املتعجلون ابلرايسة قبل أن طائعني
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. وابْلمجال، فإن الرمحة اليت جبل عليها عثمان لني ابألمر قبل إابنهتعج  فثاروا مُ تغذيها احلكمة، 
 .(1)(وامتأل ِبا قلبه أطمعت الكثري فيه، وأرادوا أن يتخذوا من رمحته مطية ألهوائهم

فهم خليط من أناس  ؛على مجاعة الدولة طبق متامماخلوارج األمس تنوهذه الرتكيبة البشرية  أقول:
أناس طاحمون يف و  وحصانة من العقوبة, اوجدوا يف الدولة مالذم  ,اإلحداثو  التشبيحو  معروفني باإلجرام

فهم  ,تومندسون عمالء حتركهم أجهزة ُمابرا ,عشائريةو  أحقاد شخصيةأناس حتركهم و  ,وامللك لسلطةا
شكلوا و  تالقت مصاحلهم ؛اا عظيمم أحداث أغرار بلغ هبم الغلو مبلغم وأناس سذج  ,مطية الطغاة ادومم 

ووقود معاركهم هم العجم الذين كانوا وعرب التاريخ مادة البدعة جلهلهم بلسان  ,املذكورةهذه اجلماعة 
ليكونوا هم  ,والعجم وعدم التفرقة بني العرب ,فمن السهل تعبئتهم باسم هدم احلدود ,العرب وكالم اهلل

ولذلك  ,عاجم مادته الرئيسةالذين يشكل األكما هو يف جيش عمر الشيشاين   ,رأس احلربة يف معاركهم
وكذلك التغرير  ,تنشط معرفاهتم بشىت اللغات ليتم استقطاهبم وزجهم يف أتون مشروعهم الكارثي

أولئك استولت ): حممد أبو زهرةالشيخ  يقول ,ن إىل أرض اخلالفة بقصد التزويجبالفتيات ليتم جلبه
وخضبوا  ،عليهم ألفاظ اْلميان، وال حكم إال هلل، والتربؤ من الظاملني، وابمسها أابحوا دماء املسلمني

 .(2)(وشنوا الغارة يف كل مكان ،البالد اْلسالمية جبميع الدماء

َسن   َعن  ): الشاطيبيقول  ، َغري    َعَلى َكالس ائ ر   ع ل م   َغري    َعَلى ال َعام لُ : قَالَ  احلَ   َعَلى َوال َعام لُ  َطر يق 
دُ  َما ع ل م   َغري    ثـَرَ  يـُف س   طََلًبا ال ع َباَدةَ  فَاط لُُبوا ال ع َباَدة ، ب تَـر ك   َيُضر   اَل  طََلًبا ال ع ل مَ  فَاط ُلُبوا ُيص ل ُح، مم  ا َأك 
، ب تَـر ك   َيُضر   اَل  َياف ه م   َخَرُجوا َحىت   ال ع ل مَ  َوتـَرَُكوا ال ع َباَدةَ  طََلُبوا ًماقـَو   فَإ ن   ال ع ل م  س   َصل ى حُمَم د   أُم ة   َعَلى أبَ 

ُم   ملَ   ال ع ل مَ  طََلُبوا َوَلو   ،َوَسل مَ  َوآل ه   َعَلي ه   اَّلل ُ  َعُلوا. َما َعَلى يَُدهل  ََوار جَ  يـَع ين   فـَ َنـ ُهم   َأع َلُم، َواَّلل ُ  اخل   ال ُقر آنَ  قـََرُؤوا أل 
َبَما ف يه   يـَتَـَفق ُهوا َوملَ   َد يثُ  إ لَي ه   َأَشارَ  َحس  َرُؤونَ )) احل   .((تـََراق يَـُهم   جُيَاو زُ  اَل  ال ُقر آنَ  يـَق 

ُحول   َعن   َوُرو يَ  نـ َيا، الد  ين   َفَسادُ  الر  َعاع   تـََفق هُ : قَالَ  َأن هُ  َمك   .الد  ين   َفَسادُ  الس َفَلة   َوتـََفق هُ  َوالد 

                                                           
, للقاضي حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن وسلموآله صلى اهلل عليه العواصم من القواصم يف حتقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النيب  (1)

 وحممود مهدي االستانبويل, دار اجليل -قيق: حمب الدين اخلطيب ه (, حت543: ملتوفالعريب املعافري اإلشبيلي املالكي )ا
 (.73)ص:  ,م1987-ه 1407لبنان, الطبعة: الثانية,  –بريوت 

 .61تاريخ املذاهب اإلسالمية ص (2)
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َيانُ  َكانَ : ال ف ر اَييب    َوقَالَ  تـُُبونَ  النـ ب طَ  َهُؤاَلء   رََأى إ َذا الثـ و ر ي   ُسف  ُهُه، تـََغيـ رَ  ال ع ل مَ  َيك   ايَ : فـَُقل تُ  َوج 
تُـُبونَ  َهُؤاَلء   رََأي تَ  إ َذا َأرَاكَ ! اَّلل    َعب د   َأابَ  َتد   ال ع ل مَ  َيك   َويف   ال َعَرب   يف   ال ع ل مُ  َكانَ : قَالَ . َعَلي كَ  َيش 

، َساَدات   ُهم   َخَرجَ  َوإ َذا الن اس   .الد  ينُ  ُغري  َ  َوالس َفَلة   النـ ب ط   َهُؤاَلء   إ ََل  َوَصارَ  َعنـ 

اَثرُ  َوَهذ ه   َتد ت   ال ُمتَـَقد  م   الت أ و يل   َعَلى محُ َلت   إ َذا َأي ًضا اآل  ، اش  تَـَقاَمت  َن   َواس  َرَها أل  َلٌة، َظَواه   ُمَشك 
َري تَ  إ َذا َوَلَعل كَ  تَـق  لَ  اس  ثـََرُهم   َأو   ال ُمَتَكل  م نَي، م نَ  ال ب دَع   َأه  تـَُهم   َأك  ، َسَباايَ  َأبـ َناء   م ن   َوَجد  َُمم   ن  َوممَ  األ 

َهمُ  َقر يب   فـََعم ا ،ال َعَريب     الل  َسان   يف   َأَصاَلةٌ  َلهُ  لَي سَ  ه ه ، َغري    َعَلى اَّلل    ك َتابُ  يـُف   يـَتَـَفق ه   ملَ   َمن   َأن   َكَما َوج 
د   يف   َها َغري    َعَلى َفه َمَها الش ر يَعة   َمَقاص  ه  : يواخي صاحب سنة َيمله عليها. وعنه من طريق ..(1)َوج 

، ألن قا لصاحب سنة َيملهما عليهان يوف  من نعمة هللا على الشاب واألعجمي إذا نسكا أ
 .(2)(األعجمي أيخذ فيه ما سبق إليه

ولقد أظهر بشر املريسي القائل خبلق القرآن من جهله باللغة العربية ما أظهره عند مناظرته لإلمام 
حىت قال اإلمام  عربية من أسباب قوله خبلق القرآنعبدالعزيز الكناين يف أكثر من موضع, كان جهله بال

وال علم هلم  ،وإمنا دخل اجلهل على بشر ومن قال بقوله ألهنم ليسوا من العرب)عنه:  العزيزعبد
وإهنا تتكلم ابلشيء   ،بلغة العرب ومعاين كالمها، فتأول القرآن على لغة العجم اليت ال تفقه ما تقول

وال يعتقده  ،ا، وال يعتقدون ذلك من أنفسهمكما جيري على لساهنا وكل كالمهم ينقض بعضه بعضً 
 .(3)(عليهم غريهم لكثرة خطئهم وحلنهم وادعائهم

واليت يفارقون  ؛جعلهم يقولون بأصوهلم االعتقادية البدعية جهل أصحاب البدع ابللغة العربيةإن 
وليس هلم مستند إال اجلهل  ؛وخيالفون نصوص الكتاب والسنة ؛قون األمةويفر   ؛هبا مجاعة املسلمني

 وعده؟ اي أاب عمرو َيلف هللا) وقد جاء عمرو بن عبيد إىل أيب عمرو بن العالء فقال: ,والرأي والظن
لف وعده؟ فقال َأبُو عمرو ب ن العالء: من  َيُ هللا على عمل عقاابً  هُ دَ عَ وَ  ن  أَ  قَاَل: ال، قَاَل: أفرأيتَ 

                                                           
 (.102-3/101االعتصام ) (1)
 (.2/481( )1/204نة الكربى البن بطة )اإلبا (2)
احليدة واالعتذار يف الرد على من قال خبلق القرآن: أبو احلسن عبد العزيز بن حيىي بن مسلم بن ميمون الكناين املكي,  (3)

سعودية, الطبعة: الثانية, حتقيق: علي بن حممد بن ناصر الفقهي, مكتبة العلوم واحلكم, املدينة املنورة, اململكة العربية ال
 (.71)ص ,م2002-ه 1423
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ا ث ال ا أن تعد شرًّ ال عارَ ا و الوعد غري الوعيد، إن العرب ال تعد خلفً  اي أاب عثمان، إن يتَ ت  العجمة أُ 
 .(1)(ا ث ال تفعله، إمنا اخللف أن تعد خريً ا وفضاًل تفعله ترى أن ذاك كرمً 

 :"البداية والنهاية"يصفهم بوصف ال مثيل له يف  ابن كثريالعالمة وهذا هو 

 قَ بَ وسَ  ،ع خلقه كما أرادو  فسبحان من نَـ  ،وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بين آدم)
 ق لْ  :املذكورون يف قوله تعاَل مُ هُ إنـ   ؛وما أحسن ما قال بعض السلف يف اخلوارج ،يف قدره العظيم

نْ ي ا احلْ ي اة   يف   س ْعي  ه مْ  ض ل   ال ذ ين   أ ْعم االم, ب األ ْخس ر ين   ن  ن ب ئ ك مْ  ه لْ   أ ن  ه مْ  حي ْس ب ون   و ه مْ  الد 
ن ون    ي  ْوم   هل  مْ  ن ق يم   ف ال أ ْعم اهل  مْ  ف ح ب ط تْ  و ل ق ائ ه   ر هب  مْ  ب آي ات   ك ف ر وا ال ذ ين   أ ول ئ ك   ص ن ْعما, حي ْس 
اجتمع رأيهم  ؛ل واألشقياء يف األقوال واألفعالال  واملقصود أن هؤالء اجلهلة الض    و ْزنما اْلق ي ام ة  

الناس  ىوتواطئوا على املسري إَل املدائن ليملكوها عل ،على اخلروج من بني أظهر املسلمني
 ؛يهم ومذهبهم من أهل البصرة وغريهاأر  ى إخواهنم وأضراِبم ممن هو علويبعثوا إَل ،ويتحصنوا ِبا

إن املدائن ال تقدرون  :فقال هلم زيد بن حصن الطائي ،فيوافوهم إليها ويكون اجتماعهم عليها
 ،ولكن واعدوا إخوانكم إَل جسر هنر جوخى ،وسيمنعوها منكم ،ونها ال تطيقن ِبا جيشً إف ،عليها

ن ا إَل مَ  عامًّ فكتبوا كتاابً  ،بكم نَ طَ ف   لئال يُـ ولكن اخرجوا وحداانً  ،وال خترجوا من الكوفة مجاعات
ا وبعثوا به إليه ليوافوهم إَل النهر ليكونوا يدً  ،مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغريها ىهو عل

فخرجوا من  ، لئال يعلم أحد ِبم فيمنعوهم من اخلروجث خرجوا يتسللون وحداانً  ،الناسواحدة عل 
يعتقدون جبهلهم وقلة علمهم  ،وا سائر القراابتقُ ارَ وفَ  ،بني اآلابء واألمهات واألخوال واخلاالت

ومل يعلموا أنه من أكرب الكبائر املوبقات  ،واتارب األرض والسم يا األمر يرضوعقلهم أن هذ
 بَ صَ الذي نَ  ،واتانه هلم إبليس الشيطان الرجيم املطرود عن السموأنه مما زي   ،والعظائم واخلطيئات

ول أن يعصمنا ؤ وهللا املس ،ث لذريته ما دامت أرواحهم يف أجسادهم مرتددات ؛العداوة ألبينا آدم
 .(2)(منه حبوله وقوته إنه جميب الدعوات

                                                           
ه (, حتقيق: الدكتور 463تاريخ بغداد: أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي )املتوف:  (1)

 (.14/63) ,م2002-ه 1422بريوت, الطبعة: األوىل,  –بشار عواد معروف, دار الغرب اإلسالمي 
 (.10/581البداية والنهاية ) (2)
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هم م ألقتلن  هُ ، لئن أدركتُـ عون أهل األواثندَ يَ أهل اْلسالم، وَ يقتلون )) :أهنميف احلديث جاء  لقد
 ."يف الناس هُ عَ ضَ سيفه ث وَ  رَ هَ ن شَ ابب مَ " :وقد ترجم له النسائي بقوله, (1)((عاد   لَ ت  قَـ 

 

 احديثً و  ااخلوارج قدميً  غدرُ و  خيانةُ 
 :ابن حجرقال  فقد ؛نوا سبب ذلكي  العلماء ب    لكن  و  ,قد يتعجب املرء من هذا األمرو 
ي هلم ف  ة فقالوا: نَ م  وتركوا أهل الذ    ،ن خالفهم استباحوا دماءهممَ  ر  ف  كُ وا ب  مُ كَ إن اخلوارج ملا حَ )

مل  نالذي ه من آاثر عبادة اجلُهال،ل  بعهدهم وتركوا قتال املشركني، واشتغلوا بقتال املسلمني، وهذا كُ 
َصل ى  -على رسول هللا  تنشرح صدورهم بنور العلم، ومل يتمسكوا حببل وثيق منه، وكفى أن رأسهم رد  

ُ َعَلي ه    .(2)(أمره ونسبه إَل اجلور -َوَسل َم َوآل ه  اَّلل 
 :فيقول خياانت األزارقةعن  وبيان الفرقة الناجية "ق  ر  بني الف   ق  رْ الف  "صاحب  البغداديويتكلم 

ا ن خمالفينا مشركون فال يلزمنا إذً إوقالوا  ،واستحلوا كفر األمانة اليت أمر هللا تعاَل أبدائها)
اجلبهة اإلسالمية و  رة فحرهبم على الفصائل من جبهة النص ,ان متامم هذا ما يتحقق اآلو , (3)(مانتنا إليهمأ

حلب و  تْ م  ل  ها هي محص قد س  و  ,نييم على النصري د  ق  قتاهلم م  و  صحواتو  وغريها حبجة أهنم مرتدون
مل تسلم منهم مناطق أهل و  ,(4)جتمعات النظامو  منهم مناطق النصريية تْ م  ل  س  ف   ,حماصرة الغوطةو  ,تكاد
ذمة أمري املؤمنني  -فأعطوا النصارى الذمة  ,أهل الذمة ك  رْ حتقق فيهم كذلك ت    !سبحان اهللو  ,السنة

على حواجزهم ممن عليه  بل استفاض عنهم أن املارين ,أخذوا يعاملوهم بكل احرتامو  -!البغدادي
بل إن  ,هذا يذكرك بأفعال النظامو  يغض النظر عنه من كان حليقماو  ,يوقفو  لتزام يدقق عليهعالمات اال

أخذ أمواهلم و  ؛إعاقتهم ملسري الناسو  ؛من سوء معاملتهمقطعهم للطرقات ال يذكرك إال حبواجز النظام 
 .يسيل له لعاهبممصادرة ما و  ؛بغري حق

                                                           
 (.18/192أمحد )و  ,(7/142د )و داو وأبو  ,(2/741(, ومسلم )6/2702( )3/1219أخرجه البخاري ) (1)

-6/426(, والبيهقي يف "دالئل النبوة" )3/456( )3/70( ويف "الكربى" )7/118( )5/87والنسائي يف "اجملتىب" )
 ( وغريهم.2903( أخرجه سعيد بن منصور يف "السنن" )427

 (.12/301فتح الباري ) (2)
 (.84الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية )ص:  (3)
 .مجاعة الدولةأبرز العمليات اليت أفشلتها  بني لكي 10انظر ملحق رقم  (4)
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 ,ويقولون لغريهم أن جهادكم ألجل املال ,للمجاهدين حرمة فريموهنم بكل نقيصة ون  ر  وجتدهم ال ي   
"رمتين  ل  ث  م  فيهم الْ  ق  د  ولقد ص   ,ويسقطون عليهم أمراض نفوسهم ,فيزدرون وينتقصون فضل غريهم

 .بدائها وانسلت"

 :يقول عيسى بن فاتكشاعرهم  وها هو

 فظل ذوو اجلعائل يقتلونا*** فلما استجمعوا محلوا عليهم 

يث اق ه   ب  ْعد   م ن الل ه   ع ْهد   ي نق ض ون   ال ذ ين   قال تعاىل:   ي وص ل   أ ن ب ه   الل ه   أ م ر   م ا و ي  ْقط ع ون   م 
د ون   ر ون   ه م   أ ول  ئ ك   األ ْرض   يف   و ي  ْفس   . [27/البقرة]  اخْل اس 

فقال: هم  ةأي عن املراد من هذه اآلي ؛سألت أيب)قال:  بن سعد بن أيب وقاصمصعب عن 
فلقد اشتهر عنهم نقض العهود  ؛فيهم هذا الكالم من سعد ق  د  وص   .(1)(احلرورية؛ يعين اخلوارج

وكم أعطوا  ,واألمر يف ذلك مشهور مستفيض ,كما حصل مع الدكتور الظواهري  ,واملواثيق والبيعات
ون إعطاء األمان مث الغدر بعد ذلك من باب أن احلرب ل  وهم يستح  , مث اعتقلوهم وقتلوهم ألمان للناسا

 .فأجازوا اخلداع باألمان وهذا مشهور مستفيض عنهم ,خدعة

ملا  اة يف خراسان "هذه رسالتنا" بيانم مفيت تنظيم القاعد أيب دجانة الباشاومما جاء يف كلمة الشيخ 
ندعوا ْلعادة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة ) عليه هذه اجلماعة من الغدر والكذب حيث قال:

خالفة تقوم على العدل والشورى  ،حنراف والكذب ونقض العهود ونكث البيعاتال على هنج اال
 .(2)(نال على الظلم وتكفري املسلمني وقتل املوحدين وتفريق صف اجملاهدي ؛جتماعواأللفة واال

 

  

                                                           
شرح مشكل اآلثار: أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري املصري املعروف  (1)

 ,(10/241) ,م1494-ه  1415ه (, حتقيق: شعيب األرنؤوط, مؤسسة الرسالة, الطبعة: األوىل 321بالطحاوي )املتوف: 
 .(1/71) يب حامتأ(, وانظر تفسري ابن 3/443ومستدرك احلاكم )

 هذه رسالتنا. (2)
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 ومغالطة اخلوارج لغدر اترَيي منوذج

 على للتشجيع املشايخ بعض بثها اليت اخلوارج ظل حتت العبيديني مبقاتلة املشهورة الفتوى أن وأظن
 :"السري" يف جاء فقد ومآهلا؛ متامها ذكري   ومل تْ رت   ب   قد املمتنعة الطوائف جماهدة

ي َهَذا َخَرجَ ، ُعبَـي د بين   َعَلى اخلََوار ج رَأ سُ  اأَلع َرج كن َداد بنَ  خَم َلد يَز ي دَ  َأبُو قَامَ  فلم ا)  َمَعهُ  املمس 
َرَوان؛ ُعَلَماء م ن   عدد   يف    َما َوَأظ َهرَ  َأمَره، َكَشفَ  الُعبَـي د ي فَإ ن  ، الباَلء م نَ  عم هم َما َفر طل   الَقيـ 

سَجاع الطُُرق يف   ب ابالس   الض ر ي ر َحَسنَ  نصُبوا َحىت  ، يـُب طُنهُ  لُ  لق نوه أبَ  ، حَوى َوَما الَغار العُنوا: يـَُقو 
َلة   َأو ل   يف   َوَذل كَ  ُعنـُُقه، ُضر َبت   َأنكر َفَمن  ، َذل كَ  َوَغري   َوَعَى، َوَما َوالك َساء َاع ي ل الث ال ث َدو  ، إ مس 

بُ  املَذ ُكو ر الز اَنيت   خَم َلد َفَخَرجَ  َمارَة، َصاح  ه   فتحر ك، زَاه ًدا وََكانَ  احل   الب الَد، فـََفَتحَ ، َأَحد ُكل   لقَيام 
يـ َنة َوَأَخذَ  َرَوان َمد  نَ  يَز ي دَ  َأابَ  الُعَلَماءُ  َأَتى َحىت   قبيح   ُكل   اخلََوار جُ  َعم َلت   َلك ن  ، الَقيـ  : فـََقالَ ، َعَلي ه   يَعيبـُو 

ُبكم ملهدي ة   الُعبَـي دي   وحتص ن، ابلَكف    َأمَرُهم َحىت   فاَلطُفوهُ ، لََنا حاَللٌ  نـُه   .اب 

لظ هور َأيقن َلم ا يَز ي دَ  َأابَ  إ ن  : َوق ي لَ   لق يُتمُ  إ َذا: مَرائ هألُ  َوقَالَ  اخلَارجي ة، نـَف سه َعَلي ه   َغَلَبت   اب 
ي ة َرَوانيني َعن   ُمواز  فَاهنَ  الُعبَـي د  ه د، ذلك ففعلوا، عدوهم منهم ينال حىت الَقيـ   سَنة َوَذل كَ  ،َخل قٌ  فاسُتش 

َ  نـَي  ف   ائَة   َوَثالَث ني   .َوَثاَلِث 

َ، َأعَداءُ  فَاخلََوار جُ  ل م ني   .(1)(..ورسوله هللا فََأعَداءُ  ةالَباطني   الُعبَـي د ي ة َوَأم ا املُس 

 وبقر، فروجهن وشق النساء وسىب، الرجال وقتل، البالد بَ ر  خَ  أن بعد القريوان دخل لقد
 إليه وشكا، وجوًعا عطًشا منهم كثري ومات، ُعراة ُحفاة القريوان إَل الناس والتجأ، احلوامل بطون
 مكة خربت لو يكون وما): واستهزاء سخرية يف هلم فقال، خراب من ابلبالد حل ما الناس بعض

 .(2)(املقدس والبيت

                                                           
سري أعالم النبالء: ل  مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن ق اْياز الذهيب, حتقيق: جمموعة من احملققني  (1)

 (.15/373) ,م1985-ه 1405, بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط, مؤسسة الرسالة, الطبعة: الثالثة
: "األجوبة الشامية يف وملعرفة الفوارق الدقيقة راجع إن شئت كتايب ,فتوى املالكية وواقعنا احلايلهناك فوارق كثرية بني واقع  (2)

 الصليبية". التصدي لنازلة احلملة
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 جند الدولة مجاعة فعل إال اخلائن الغادر اخلارجي هذا عن اخلرب هلذا قراءته عند املرء يذكر وما
 خطوط كل من باالنسحاب اجملاهدين فيه قاتلوا يوم أول من هددوا فقد ؛(1)الشام أرض يف اخلوارج

 .افسادم  األرض يف وعاث النصريي, النظام فتقدم م؛ه  د  عْ و   واذ  ف  ن ْ أ   مث - هال  ق   أ   وما – النصريية مع الرباط

 اخلوارج فعله فما احلال, ضعف من املسلمون إليه وصل ما على يبكي الوقائع هبذه املتأمل فإن
 وأما بدعته, نوع كان مهما بتدع  م   يف ة  ق  ث   فال بعدهم, جاء نْ م  ل   ربةع   يكون أن ينبغي األخيار هبؤالء
 يف وشددوا ؛البدع بأهل ستعانةاال من العلم أهل منع وقد. عداوهتم عن تسأل فال واجملوس اليهود ساللة
 علي أبو قال) :قال حيث "الشرعية اآلداب" يف مفلح ابن نقل كما ,الكفار من حىت ؛أكثر ذلك

 ن  عَ  هُ يسألُ  اخلليفة رسولُ  هُ فجاءَ  ؛حنبل بن أمحد على دخلت :البجلي املفضل بن أمحد بن احلسني
 يستعان وال والنصارى ابليهود ستعانيُ فَـ : قال ِبم؛ ستعانيُ  ال: "أمحد فقال ؛األهواء أبهل االستعانة

 الشيخ وقال .(2)(داعية األهواء وأصحاب، أدايهنم إَل ونعُ د  يَ  ال واليهود النصارى إن: قال! ِبم؟
: أخرى رواية ويف ".األمة على الضرر من فيه ملا ابلداعية االستعانة عن فالنهي)": الدين تقي

 ،املسلمون مُ ِب    يغرت !بين اي: قال ابجلهمي؟ يستعان وال مشركان ومها والنصارى ابليهود أيستعان"
: بقوله املستدرك يف القاسم الرمحن عبد بن حممد الشيخ عنون وقد" املسلمون ِبم رُ غتَـ يَ  ال وأولئك

 وفروعهم واجلهمية والقدرية كالرافضة األهواء أبهل ستعانيُ  وال والنصارى ابليهود ستعانيُ "
 .(3)"(واخلوارج

 

  

                                                           
 حلب –رابط لغدر اخلارجي عمر الشيشاين بلواء التوحيد يف منطقة الراعي  (1)

http://www.asianewslb.com/vdcdxo0j.yt09x6242y.html 
مث  اهلل, مشس الدين املقدسي الرامييناآلداب الشرعية واملنح املرعية لإلمام حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج, أبو عبد  (2)

 -ه  1417رسالة, سنة النشر ه (, حتقيق شعيب األرنؤوط/ عمر القيام, الناشر مؤسسة ال763 الصاحلي احلنبلي )املتوف:
 (.1/275) ,م1996

اين, مجعه ورتبه وطبعه املستدرك على جمموع فتاوى شيخ اإلسالم: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلر  (3)
 (.3/220) ,ه 1418 ,ه (, الطبعة: األوىل1421: بن عبد الرمحن بن قاسم )املتوف : حممدعلى نفقته

http://www.asianewslb.com/vdcdxo0j.yt09x6242y.html
http://www.asianewslb.com/vdcdxo0j.yt09x6242y.html
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 اخلامسالفصل 

 من ضالالت الفرق جمجاعة الدولة مزي
احلقيقة و  ,اجلهميةو  الرافضةو  فرق شىت من اخلوارجو  من عقائد اذلك فإن البعض قد يرى فيهم مزجيم ل
 ,لذلك مسوا بأهل األهواءو  ,هو اهلوىو  فالدافع واحد ,بينهم قواسم مشرتكةو  ,أهل البدع واحد ن  د  يْ أن د  

قد أدرك هذه احلقيقة  رمحه اهلل أمحدولعل اإلمام  ,البدع ضد أهل السنة واحدةوالطبيعة العدائية ألهل 
 :عن اخلوارج "السنة"فقال يف كتاب 

وا عن اجلماعة فضلوا ذ  اْلسالم، وشَ  ن  وا عَ دُ رَ ، وشَ ةَ ل  ين. وفارقوا امل  الد    نَ وا م  قُ رَ الذين مَ  مُ هُ )
 ،وا دماءهم وأمواهلمالسيف على األمة، واستحل  وا ل  ى، وخرجوا على السلطان، وسَ دَ السبيل واهلُ 

رأيهم، وثبت معهم يف بيت وعادوا من خالفهم إال من قال بقوهلم. وكان على مثل قوهلم و 
وكفى  ،.. وهم قدرية جهمية مرجئة رافضة... وأشياء كثرية َيالفون عليها اْلسالم وأهلهضاللتهم.

هم وليسوا من اْلسالم يف شيء. ومن أمسائهم بقوم ضاللة: أن يكون هذا رأيهم ومذهبهم ودين
صحاب رقة: وهم أصحاب انفع بن األزرق.. والنجدية: وهم أاوأز  احلرورية وهم أصحاب حروراء
ون للسنة، فُ ال  خمَُ  اقُ س  ابضية.. والصفرية وغريهم.. كل هؤالء خوارج، فُ جندة بن عامر احلروري.. واْل

 .(1)(وضاللةبدعة  ، أهلُ ة  ل  امل   نَ ون م  جُ ار  خَ 

من هذا اإلمام  اا عميقم جتد فقهم  رج أهنم قدرية جهمية مرجئة رافضةلت قوله عن اخلواولو تأم  
أو من  ؛الكفار ل  ب  ق   من ستعداء مثالم باألمور القدرية من اال اهم دائمم جتد أهنم يستدلون على باطل ,اجلليل

وهذا واضح من  ,أحاديث الفنت واملالحم عليهم وإنزال   ؛ع باملباهلةسر  أو الت   ؛من بعض أعدائهم ن  ك  م  الت  
مع أن هذه  ,هذه أساليب املبطلني قديما وحديثماو  ,ودابقأمساء قنواهتم اإلعالمية وجمالهتم كاألعماق 

اخلوارج يستدلون أن  رمحه اهلل الشاطيبر كوقد ذ  ,املبطلو  احملقو  املسلمو  األمور قد حتصل مع الكافر
 :فقال نصورة وينزلوهنا على أنفسهماملأبحاديث الطائفة 

ني  ) ٌذ َأبًَدا يف  حَت س  َتد َع آخ  بَـتَـَها يف  ف ر َقة  الن َجاة . َأاَل تـََرى َأن  ال ُمبـ  َحالَتَـي ه  َفُكل  ف ر َقة  تـَُناز ُع َصاح 
ُر يَد ع ي َأن ُه ال ُمت ب ُع ل لس ن ة . ؛َشر ًعا ب يح  َحاَلة  َغري  ه ؟ فَالظ اه   َوتـَق 

                                                           
 ( )بتصرف بسيط(.984-3/982مسائل حرب ) (1)
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ُد. َفات  َيد ع ي َأن ُه ال ُمَوح   ُب نـَف ي  الص    َوال َغاش  يَد ع ي َأن ُه ال ذ ي َفه َم الش ر يَعَة، َوَصاح 

ت ق اَلل  ال َعب د  ]يَد ع ي[ َأن   س  ، و ُه صَ َوال َقائ ُل اب  ل  ُب ال َعد  ل  لاح  َل ال َعد  َذل َك مَس ى ال ُمع َتز َلُة َأنـ ُفَسُهم  َأه 
يد .  َوالتـ و ح 

ٌي حَم ضٌ  ب يه  ع ن َدُه نـَف  َي الت ش  َن  نـَف  َفات ه ، أل  ، َوُهَو َوال ُمَشب  ُه يَد ع ي َأن ُه ال ُمث ب ُت ل َذات  ال َبار ي َوص 
 ال َعَدُم.

 َكل  طَائ َفة  م َن الط َوائ ف  ال يت  ثـََبَت هَلَا ات  َباُع الش ر يَعة  َأو  ملَ  يـَثـ ُبت  هَلَا.  وََكَذل كَ 

، َفُكل  طَائ َفة  تـَتَـَعل قُ  اَلاَلت  ال ُقر آن ي ة  َأو  الس ن  ي ة  َعَلى اخل ُُصوص  ت د  س  ب َذل َك  َوإ َذا رََجع َنا إ ََل اال 
ل ه  عَ فَاخل َ  َأي ًضا. َق   َحىت  )) َلي ه  الص اَلُة َوالس اَلُم:َوار ُج حَت َتج  ب َقو  اَل تـََزاُل طَائ َفٌة م ن  ُأم يت  ظَاه ر يَن َعَلى احل 

َ َأم ُر اَّلل    ُهم  ُدوَن )) َويف  ر َوايَة : ((أيَ يت  نـ  اَلُف َمن  َخاَلَفُهم ، َوَمن  قُت َل م  َمال ه  فـَُهَو اَل َيُضر ُهم  خ 
مع  ؛يرى بأن إيانه كاملو  ؛فإن املرجئ من حيسن الظن بنفسه جهمية مرجئةأما أهنم و  .ه ا (1)((َشه يدٌ 
كفار  الباقي ضالون مبتدعون أوو  ,فهم املؤمنون فقط ,هو موجود يف اخلوارج هذا ماو  ,كربو  عجب
 السنة أهل يسمون فإهنم اخلوارج وأما) :حيث قال أمحد بن حنبلإمام السنة وهلل در  مرتدون

 دون وحق إميان على أهنم يزعمون ،املرجئة هم بل ،قوهلم يف اخلوارج وكذبت ،مرجئة واجلماعة
مع  ؛العلمو  ألن الروافض لديهم عداء ألهل الفضل أهنم رافضةوأما  ,(2)(كافر خالفهم نومَ  ؛الناس

وكذلك  ,حديثماو  اموجود يف اخلوارج قديم هذا ما هو و , خسةو  خيانةو  غدرو  تقيةو  شتمو  سبو  إسقاط
ومما قاله  رج والروافضالقواسم املشرتكة بني اخلوا, وقد الحظ العلماء الغلو يف اإلمامة وشعار السواد

 به يقاتلون سيف وال دار وال مامإ وال مجاعة الزمان ذلك ىف هلم يكن مل الشيعة لكن) :ابن تيمية
 وجعلوا ،اهلجرة دار دارهم ومسوا ،والدار واجلماعة مامْلاب متيزوا ؛للخوارج هذا كان مناإو  ؛املسلمني

 اخلوارج ومجهور ،املسلمني والة تكفر بل تطعن الطائفتني وكال ،وحرب كفر دار املسلمني دار
 ولكن ،توالمها ومن وعثمان وعمر بكر أاب يلعنون والرافضة ،توالمها ومن اوعليًّ  عثمان ونرُ ف   كَ يُ 

 جاءت فلهذا، ابلسيف واخلروج ،األموال وأخذ ،الدماء سفك من اخلوارج ىف كان الظاهر الفساد
 أهل عند متواترة يوه ؛اجدًّ  كثرية بقتاهلم واألمر ذمهم ىف واألحاديث، بقتاهلم الصحيحة األحاديث

                                                           
 (.3/198االعتصام ) (1)
 (.1/33طبقات احلنابلة ) (2)
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 رويت وقد ،واحلوض الشفاعة وأحاديث ،وفتنته القرب وعذاب ،الرؤية أحاديث مثل ؛احلديث
 الناس وبعض ،ماجه وابن ودو دا كأيب السنن هلأ بعضها روى ؛واملرجئة القدرية ذم ىف أحاديث

 .(1)"وضعفها فيها طعن من العلماء ومن ،ويقويها يثبتها

ََماَعة ، ُمَفارََقةُ  َأم ا) :الشاطيبوقال  َعتـَُها اجل  َرٌة، فَب د  يَتة   ُمَفاَرقـَتَـَها جُيَازى َول َذل كَ  ظَاه  ل م  َاه ل ي ة   اب   .اجل 
ََوار ج   يف  هذا  َظَهرَ  َوَقد   َلَكُهم   َسَلكَ  مم  ن   َوَغري  ه م   اخل  َباه ه م   َكال ُعبَـي د ي ة   َمس   .(2)(َوَأش 

هو املظلوميات والكربالئيات اليت تشرتك فيها  ومن أهم ما يشرتك فيه الرافضة مع اخلوارج
ويستخدموهنا إلثارة الضغائن  ,يندبون ويلطمون ويذكرون احلسني وآل البيت , فالرافضة دائمماالطائفتان
على الثأر  رون بعضهم مبقتل رفاقهم حث اك  ذ  ا ي  فكانو  , ولقد استخدم اخلوارج ذلك أيضما,والعواطف
ا ما يستخدمون هذا وهم دائمم  ,من الزمن ذ مهمهم عقودماولقد ظلت ذكريات النهروان تشح ,واإلنتقام

 أهل من إخواهنمعلي   قتل فتذاكروا اجتمعوا)أهنم  رضي اهلل عنهورد يف قصة مقتل علي  فقد ,سلوباأل
 فلو، الئم لومة هللا يف َيافون ال كانوا،  بعدهم ابلبقاء نصنع ماذا: عليهم وقالوا فرتمحوا النهروان

 ابن فقال، إخواننا أثر منهم وأخذان ،البالد منهم فأرحنا فقتلناهم الضالل ئمةأ فأتينا أنفسنا شرينا
: بكر بن عمرو وقال. معاوية أكفيكم وأان: الربك وقال. طالب أيب بنعلي   فأكفيكم أان اأم  : ملجم

 أو يقتله حىت صاحبه عن منهم رجل ينكص ال أن وتواثقوا فتعاهدوا. العاص بن عمرو أكفيكم وأان
 .(3)(وهام  سَ فَ  أسيافهم فأخذوا ،دونه ميوت

 (4)(الكوفة أهل اي بكم أعلم كانوا النهروان أهل من ننااإخو  هللا يرحم) :اخلوارج تقولوكانت 
 علت ايدً  هللا يقطع ال: قائلهم وقال ،ملجم ابن قاتله على ترمحوا علي    مقتلُ  بلغهم ملا)وكذلك 

 ،الناس على اخلروج على عزموا ث ،علي    قتل على هللا َيمدون وجعلوا ،ابلسيف ي   عل قذال
 .(5)(يزعمون فيما املنكر عنوالنهي  ابملعروف األمر على وتوافقوا

                                                           
 (.13/35جمموع الفتاوى البن تيمية ) (1)
 (.2/475االعتصام ) (2)
 (.11/13البداية والنهاية إلمساعيل القرشي ) (3)
 (.11/149البداية والنهاية إلمساعيل القرشي ) (4)
 (.11/154ة والنهاية إلمساعيل القرشي )البداي (5)
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 ,ى ضئضئهم وشكلهمفهم عل ,وهذا األسلوب ورثه اخلوارج املعاصرون عن سلفهم األقدمني
 "لك هللا أيتها الدولة املظلومة"ثالم حىت أصبحت عندهم م ,رون أهنم مظلومونه  ظْ ي   حيث جتدهم دائمما

اغتصاب واصطنعوا قضية ما يسمى " ,املهاجرين كوسيلة إلعالن الدولةواستخدموا مظلومية 
 ,وهم هكذا يظهرون أهنم مظلومون مفرتى عليهم "الثأر للعفيفات"ومسوا معركة باسم  "املهاجرات

 .مشاعر أتباعهم بكربالئية مكشوفة يدغدغون بذلك

إال و  ,عدم متكنهمو  ضعفهمالصدق فهو نتيجة و  أما ما كان يتظاهر به بعض اخلوارج من األخالقو 
قال أحد  , أن اخلوارج قالوا مببدأ التقية ملصلحة اجلماعةني  ب   ت    التارخيية املراجعوكذا فإن  ,م كالعقاربفإهن

 الشهرستاين وبني  . (1)(التقية يف  على املؤمنني عَ س  إن هللا قد وَ ) :اخلارجي أبو بالل مرداسمشهوريهم 
 منهم بالتقية وقال:ن قال م   :امللل والنحل"يف 

وحكى الكعيب عن  ،الت يف أحكام الفروعاوإمنا قيل للنجدات: العاذرية؛ ألهنم عذروا ابجله)
 عمل كله؛ وإن كان يف قتل النفوس.النجدات: أن التقية جائزة يف القول وال

فرقا وقيل: كان جندة بن عامر وانفع بن األزرق قد اجتمعا مبكة مع اخلوارج على ابن الزبري ث ت
مة. وكان سبب اختالفهما أن عنه. واختلف انفع وجندة: فصار انفع إَل البصرة، وجندة إَل اليما

 م ن ْه مْ  ف ر يق   إ ذ ا ، والقعود عن القتال كفر؛ واحتج بقول هللا تعاَل: قال: التقية ال حتل   اانفعً 
 آلئ م   ل ْوم ة   خي  اف ون   و ال   الل ه   س ب يل   يف   جي  اه د ون    تعاَل:  ، وبقوله الل ه   ك خ ْشي ة   الن اس   خي ْش ْون  

 (2)(. وخالفه جندة؛ وقال: التقية جائزة. 

تيار  :تياران مجاعة الدولة فهم اليوم اليوم يف األزارقة والنجداتبرز نفس اخلالف التارخيي بني  وقد
وهم من يسمون  ,باجلهل ر  ذ  روا من ع  ف  حىت أهنم ك   ابلغ به الغلو يف التكفري مبلغم  ,على مذهب األزارقة

وهم العاذرية  ,باجلهل ر  ذ  عْ وال يكفر من ي    ,آخر يقول بالتقية تيارو ,باحلازمية نسبة إىل شيخهم احلازمي
يتفقون على تلف نظراهتم ولكنهم كما هو حال أهل البدع خت  ,ولكنهم اتفقوا على السيف ,أتباع البنعلي
 .أهل السنةتكفري وقتل 

                                                           
 (.2/181الكامل ) (1)
 (.120-119امللل والنحل )ص: (2)
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 الفصل السادس

 اا وحديثً عالقته ابخلوارج قدميً التحكيم و 
ذلك  تال ماو  (باحملكمة) عرب التاريخ حىت مسوا ه اخلوارجرفع حكم إال هلل" الذي ال" وأما عن شعار
روايات هذه و  ,نفسهم بقبولهوا أر  ف  مث ك   ,اخلوارج للتحكيم بداية كيف استجاب ني  ب   من روايات تارخيية ت   

م الناس يف وقد حتك  ) :"العواصم من القواصم"يف  بن العريباقال  ,احملققنيو   أهل العلمني  باطلة كما ب   
رأيتم أهنا  - دون الداينة -التحكيم فقالوا فيه ما ال يرضي هللا، وإذا الحظتموه بعني املروءة 

ٌ بَـ  األقل جهلٌ ين، ويف سخافة محل على سطرها يف الكتب يف األكثر عدم الد     .(1)(ني  

 :"هنيارزدهار وتداعيات االالدولة األموية عوامل اال"وجاء يف كتاب 

ا اقرتحه أهل الشام، ث استجاب م  رفض حتكيم القرآن لَ  اإن رواية أيب خمنف تفرتض أن عليًّ ...)
من  احتمل سبًّ ، وهذه الرواية ه617وا ابخلوارج فيما بعدفُ ر  اء الذين عُ ر  بعد ذلك له حتت ضغط القُ 

فكيف بساداهتم وعلى رأسهم أمري املؤمنني  ،علي ملعاوية وصحبه يتنزه عنه أهل ذاك اجليل املبارك
 ،ية ال تصمد للبحث النزيهاأن فيها أاب خمنف الرافضي احملرتق، فهي رو  اويكفي للرواية سقوطً  علي،

أحد رجال  ل،وائأتيت أاب  قال:ل عن طريق حبيب بن أيب اثبت وال ما يرويه األمام أمحد بن حنب
فقال: كنا بصفني، فلما استحر القتل أبهل الشام قال عمرو ملعاوية: أرسل إَل  علي بن أيب طالب

املصحف، فادعه إَل كتاب هللا، فإنه ال أيىب عليك، فجاء به رجل فقال: بيننا وبينكم كتاب  علي   
يبما أ ْوت واْ  ال ذ ين   إ ىل   ت  ر   أ مل ْ   هللا  ي  ت  و ىل   مث    ب  ي ْن  ه مْ  ل ي ْحك م   الل ه   ك ت اب   إ ىل   ي ْدع ْون   اْلك ت اب   م ن   ن ص 

. فقال علي: نعم، أان أوَل بذلك، فقال [23اآلية  /آل عمران]   م ْعر ض ون   و ه م م ن ْه مْ  ف ر يق  
اء الذين صاروا بعد ذلك خوارج، أبسيافهم على عواتقهم فقالوا: اي أمري املؤمنني أال منشي إَل الُقر  

 !فقال: أيها الناس رضي هللا عنههؤالء حىت َيكم هللا بيننا وبينهم؟ فقام سهل بن حنيف األنصاري 
لقاتلنا، وذلك يف  ى قتااًل احلديبية، ولو نر  وسلموآله صلى هللا عليه اهتموا أنفسكم، لقد كنا مع رسول هللا 

املشركني، ث حدثهم عن معارضة عمر رضي  وبني وسلموآله صلى هللا عليه الصلح الذي كان بني رسول هللا 

                                                           
 (.175العواصم من القواصم )ص (1)
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فقال علي: أيها  ،وسلم وآله صلى هللا عليهونزول سورة الفتح على رسول هللا  ،هللا عنه للصلح يوم احلديبية
 .(1)(ورجع الناس إن هذا فتح فقبل القضية ورجع، !الناس

 ,مستخدمني (ال حكم إال هلل) طارحني شعار الثابت أن اخلوارج هم من رفض التحكيمبل 
إمنا و  ,هذا هو الذي قال فيه علي كلمة حق أريد هبا باطلو  ,التكفري السياسي إلسقاط التحكيم سلوبأ

مع  ,رضي اهلل عنهمن قتل عثمان  امتلصم و  للحصانة اتملص من النزول على التحكيم طلبم أراد اخلوارج بذلك ال
 :"هنيارزدهار وتداعيات االالدولة األموية عوامل اال"جاء يف كتاب  ,قهم بتحكيم الشرعد  ش  ت  

إن قتلة عثمان كانوا حريصني على أن تستمر املعركة بني الطرفني، حىت يتفاىن الناس، )
وا وهم يرون أهل عُ ز  فإهنم فَ  وتضعف قوة الطرفني، فيكونوا مبنأى عن القصاص والعقاب، ولذلك

 ،جييبهم إَل طلبهم فيأمر بوقف القتال وحقن الدماء رضي هللا عنهالشام يرفعون املصاحف، وعلي 
ا دًّ لكن القتال توقف، فسقط يف أيديهم، فلم جيدوا بُ  ؛فسعوا إَل حمادثة ثين أمري املؤمنني يف عزمه

الطرفني، والغريب أن  ن  عَ  اوا بعيدً نُ ص  قولة )احلكم هلل( وحتََ مفاخرتعوا  رضي هللا عنه اخلروج على علي    نَ م  
زوا على ما فعله هؤالء يف هذه املرحلة، كما فعلوا يف معركة اجلمل، رغم أهنم كانوا ك   رَ املؤرخني مل يُـ 

عديدة، وعن الدور  اموجودين يف جيش علي، وعن سر إخفاق تلك املفاوضات اليت دامت أشهرً 
الذي ميكن أن يكون قتلة عثمان قد قاموا به يف معركة صفني ْلفشال كل حماولة صلح بني 

إصطالح عل دمائهم، فال يعقل أن جيتهدوا يف  األن إصالح علي مع معاوية هو أيضً الطرفني، 
 .(2)(الفتنة يف وقعة اجلمل، ويرتكوا ذلك يف صفني

من  اىل التحكيم الشرعي خوفم إبتملص هؤالء الغالة من النزول  هالتاريخ يعيد نفسإن  :أقول
مع  ,وقفزوا إىل األمام مشهرين سالح التكفري حبق اخلصوم والقضاة ,من الدماء اليت سفكوهاو  النتائج

لقد امتنعوا عن   ,بياناهتم وتصرحياهتميف  اولقد كان هذا واضحم  ,امتحان الناس يف العقائد واألشخاص
هبا  ل  ب  فلما ق   ,دون يف البداية أهنم مع احملاكم املشرتكةد  ر  ظلوا ي   و  ,كل املبادرات اليت أطلقها العلماء

هي و  طلع علينا الغالة بصيحة جديدةومن مث , مل يلتزموا هبا كذلك ومتلصوا منها الم ز  ن   اجملاهدون ت   

                                                           
 –هنيار: ع لي حممد حممد الص ال يب, دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع, بريوت زدهار  و ت داعيات االالدول ة األموي ة ع وامل  اال (1)

 (.1/116) ,م2008-ه 1429الطبعة: الثانية, لبنان, 
 (.1/128هنيار )زدهار وتداعيات االالدولة األموية عوامل اال (2)
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 حمكمةم  ل  ك  ش  هو من ي  اخلليفة و  ,ليفة بتشكيل حمكمة يقوم هذا اخلمن مث  و  ,اشرتاطهم تعيني خليفة
فسه زعيم ن اخلليفةو  ,كطريقة حلل املشاكلسارعوا بعدها إلعالن اخلليفة   م   ومن ث   ,يتحاكم إليها اخلصوم

 ؟!فكيف يكون اخلصم هو نفسه احلكم ؛ةدولتهم املزعوم

 ةللهجر  1435األول ربيع  26ملوافق ومما جاء يف بياهنم املؤرخ يوم االثنني ا

مث   يلتزموا هم أوالم  فإن نا نطلب من أصحاب هذه املبادرة وغريها أنْ ) :م2014كانون أول   27
 :أمرين مهم نيي لزموا األطراف املعنية هبذه املبادرات 

: بيان املوقف الشرعي الصريح بال مواربة من املناهج املناقضة لتحكيم الشريعة اإلسالمي ة يف أواًل 
الش ام ك  "الديقراطية" و"العلمانية", واهليئات واجملالس اليت متثلها عالنيةم كهيئة األركان واالئتالف الوطين 
واجمللس العسكري وغريها من املسم يات اليت تدعو بال خفاء لبناء دولة ال حتكم بشرع اهلل, حتت غطاء 

 ما يسم ى ب  "الد ولة املدني ة".

ملوقف الشرعي الصريح الواضح جتاه اجلماعات والفصائل والتكتالت وما يرتت ب على ذلك من ا
املنضوية حتت هذه املسم يات أو املرتبطة هبا أو تقاتل على األرض حتت رايتها, وما جيب على اجلميع يف  

 كيفية التعامل معهم ومع رموزهم.

األردني ة والسعودي ة : بيان احلكم الشرعي الصريح لألنظمة احلاكمة يف املنطقة كاحلكومة ااثنيً 
والقطري ة واإلماراتي ة والرتكي ة وغريها, وما يرتت ب على ذلك من موقف شرعي  جتاه اجلماعات والفصائل 

أو مع ُمابرات الد ول الغربية كأمريكا وفرنسا وغريها,  ,أو مع ُمابراهتا ,اليت تتعامل مع هذه احلكومات
 تنفيذ مشاريعها اخلبيثة يف الشام.أو ت عني هذه احلكومات وأجهزة املخابرات ل

ا من هاتني املسألتني وأعلنت ذلك على املأل, فسيكون ا واضحم فإن حددت األطراف املعنية موقفم 
بإذن  اا هي  نم ص ة هبذه املبادرة أو غريها أمرم وما يتبعها من إجراءات خا ؛بعدها وضع الرتتيبات القضائية

اهلل, وإننا لنحسب  أن  تبيان املوقف الش رعي يف هذه املسائل واجب  يف هذه املرحلة اخلطرية على أي  
أو تنسب نفسها لفسطاط اجملاهدين يف سبيل اهلل, حىت يعرف  ,مجاعة جهادية تقاتل يف سبيل اهلل

ويهلك من هلك عن بي نة, اجلميع مواطن أقدامهم ومع من يتعاملون, وليحىي بعدها من حي  عن بي نة 
وإىل أن يتم  االتفاق على هاتني املسألتني من قبل األطراف اليت وافقت على املبادرة, فإن  سياسة الد ولة 

 ,(وكْسر  شوكته بال هوادة ,واالقتصاص مم ن ظلمها ,على األرض مستمر ة بإذن اهلل يف قتال من ي قاتلها
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ا عتبار من خالفهم كافرم لزامهم املقابل بقوهلم واإعند اخلوارج من  الذي جيسد عقلية الغلو تأمل هذا البيان
 .متحان للمقابلحكون يف اجلدل واالولذلك يتم ,من الكفر اأو قريبم 

امتناع الدولة عن  انم ي   ب   م   يف شهادته على األحداث يف بالد الشام احمليسينالشيخ ومما قاله 
األمُر واختلَط على الناس  فقائٌل يقول: هؤالء ث بعد أن استعَر ) :اخلضوع للمحكمة الشرعية

ث شرُع هللا هو  ،هلذا اخلالف  إال بشرع  هللا ال حل   :صحواٌت، وآخر يقول: هؤالء خوارٌج.. قلتُ 
إن يف إطالق مبادرة  تدعو لتحكيم   :الباغي  ومن الصحواُت وغري ذلك.. وقلتُ  الذي َيدُد َمن  

فإهنم إن كانوا مدفوعني حلرب   ،شرع  هللا يف ظل هذا النزاع  قطٌع للطريق على الصحوات  وغري هم
فإن قبوهلم ابلتحاكم لشرع  هللا يقطع الطريق عليهم حملاربة  ،اْلسالم فلن يقبلوا ابلتحاكم  لشرع  هللا

 ،واشرتطنا فيها أن يكوَن القضاُة ممن ُعرف منهُجهم األمة(، فأطلقنا )مبادرة ؛املشروع اْلسالمي
 ،ونبذ  كل ما َيالُف املشروَع اْلسالمي   ،السيما يف مسألة  حتكيم  شرع  هللا  تعاَل والكفر  ابلطاغوت  

وعرضنا مدًة  ،فال َيفى أن اخللَل يف منهج  القضاة  سينسحُب على ما َيصدُر عنهم من أحكام
ابُتلوا يف ذات هللا بالًء فإذا ابألمة  وعلمائ ها يؤيدوهنا( وعلى رأسه م علماٌء كباٌر  ،بادرة  لقبول  هذه امل

وأبو  ،فمن املؤيدين: الشيخ اجملاهُد أبو قتادَة الفلسطيين "بل بعُضهم ال يزاُل يف السجون" اعظيمً 
 امً كَ ها القبوَل بشرع  هللا حَ طاحل  ث أعلنت  اجلماعاُت املختلفُة بصاحل ها و  غريهم.....ملقدسي و حممد  ا

بينها؛ لينتهي اخلالف يف الشام ولنعود لقتال النظام النصريي الذي قد بغى وطغى على املستضعفني 
الكتائب  على التحاكم  لشرع  هللا، أما إخوانُنا يف الدولة  هداهم هللاُ  الذين أردان نصرهتم، فوافقت كل  

وها على خصومهم، ضُ رَ مفاُده عدُم القبول  ابلتحاكم لشرع  هللا إال بشروط فَـ  د أصدروا بياانً فق
 صلى هللا عليهوال يف سنة رسوله  ،على هذه الشروط: إن هذه الشروط ليست يف كتاب هللا اقً ل  وأقوُل ُمعَ 

ذ  كل املشاريع  ونب ،، أقول ذلك مع قول نا ومناشدت نا بوجوب  الكفر  ابلطاغوت  واْلميان  ابهلل  وسلم وآله
حىت نرضى بعد ذلك  لَ خصم  لنا هذه املسائ   إال أن  اشرتاَط أن يُعل َن كل   ،اليت ُتصادُم شرَع هللا  

ابلتحاكم  معه إَل شرع  هللا؛ ليس من دين  هللا يف شيء، بل قد حكى غرُي واحد  من أهل  العلم  
 أ نز ل   مب  آ ب  ي ْن  ه م اْحك م و أ ن   أمل يقل  هللاُ: اْلمجاَع على وجوب  احلكم  إذا ترافَع كافٌر مع مسلم.. 

 ب الل ه   ت  ْؤم ن ون   ك نت مْ  إ ن و الر س ول   الل ه   إ ىل   ف  ر د وه   ش ْيء   يف   ت  ن از ْعت مْ  ف إ ن  أمل يقل  هللاُ:  الل ه  
ر   و اْلي  ْوم    ؟!!  ل ل ه   إ ال   احلْ ْكم   إ ن   أمل يقل  هللاُ:    اآلخ 
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نوا لنا ي   بَـ ث هل ُيشرتُط لل صوص  والعصاة  بل واليهود  والنصارى إذا َمك َن هللُا لنا يف األرض  أن يُـ 
 ؟!!االعتقاد  حىت نقبَل حتاكَمُهم قبل التحاكم  موقَفُهم من مسائل  

أمٌر نعم لتلك الشروط  اليت ذُكرت  يف حق  القضاة  الذين سيحكمون، فسالمُة معتقد هم 
 َ  سينسحُب على أحكامهم.. نقوُل هذا مع أتييد ان وأتكيد ان على اجلماعات  يف الساحة  أن تُبني 

موقَفَها من املشاريع  العلمانية  والدميقراطية  والدول  احلاكمة  بغري ما أنزل هللاُ، واملُنصاعة  ألمر  
وإَل هللا  ،يعة  هذين الشرطني  الغرب، وإمنا اعرتاُضنا على رفض  التحاكم  لشرع  هللا  حتت ذر 

 (املشتكى!!

وأم ا ) :ا على الشيخ الظواهري حفظه اهللرد   1"القاعدة أمري اعذرً ": يف كلمته العدانينومما قاله 
طالب ِبا فنقول لك: إن  هذا أمٌر غرُي ممكن، بل مستحيل، بل هَو طلٌب احملكمة املستقلة اليت تُ 

 .2تعجيزي  من ضرب اخليال

 ملاذا؟..

ألنَك شققت املسلمني شق ني ال اثلَث هلُما؛ شق  مع الدولة وأنصارها، وشق  مع الفرق املُطالبة 
 ابحملكمة املستقل ة، فال توجد على وجه األرض هيئٌة مؤه َلٌة مستقل ة يرضى ِبا الطرفان.

 ؟ث  أال أدل كم على خري  وأيَسرَ 

الح، أليَس يف املسلمني رجٌل صال ح؟ أليَس يف املسلمني أمٌر لو يفعلُه املسلمون أفَلحوا كل  الف
 رجٌل ُمؤه ل؟

فُيعل َن على املأل كفَرُه  !؟أليَس يف املسلمني على وجه األرض رجٌل رشيد َيتاره املسلمون
ويُعلن بغضاَءُه هلُم وحربَُه عليه م، فنُبايعه على ذلك  ،ابلطاغوت والرباءة من الكفر والشرك وأهله

                                                           
 بتاريخيبني ما يف هذه الكلمة من الضالالت  "! القاعدة أمري عذرام " كلمة املارق العدناين    على للدكتور هاين السباعي تعليق(1)

 … https://archive.org/details/CommentAdnani  رابطه وهذا ه 1435 رجب 13
 عنه هو اخلليفة ولعل هذا من أسخف ما تفوه به هذا املارق, وعلى فرض اإلقرار خبالفتهم املزعومة !أمل يكن علي رضي اهلل(2)

الشرعي ومع ذلك نزل للتحكيم الشرعي مع معاوية رضي اهلل عنه ومل يقل أنه خليفة وال يقبل التحكيم وأن الطرف األخر جيب 
ومن أراد ,أن يتحاكم عند قاضيه و حمكمته ! سبحان اهلل جعل هؤالء الغالة املارقة ألنفسهم مقامام فوق مقام اخللفاء الراشدين

 القضاء دورة من 17 رقم الدرس" يف التحكيمهاين السباعي  بعنوان " هذا األمر فعليه مبحاضرة للشيخ الدكتورالتوسع يف 
  http://www.almaqreze.netا املقريزي مبوقع ه 1435 األوىل مجادى 21 بتاريخ صويت شريط الشرعي
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زيرة ومصر وخراسان واألرض خليفة، فُنقات ُل َمن  عصاُه مبن أطاَعه، يف العراق والشام واجلوننص به 
، فُننهي هذا التشرذم وهذا االختالف، ونُفر َح املؤمنني ونُغيظ الكافرين، فال تبقى إمارٌة شرعي ٌة امجيعً 

 غريُه.

ل تلك احملكمة اليت هذا هو احلل ، وال حل  سواه، فيكون أو ل واجب  لذلك اخلليفة تشكي
ال يُوجد أي  مانع  شرعي   َيوُل دونَه، بل هو  تدعوان هلا، هذا هو احلل الوحيد، وهذا حل  يسريٌ 

 .(واجب العصر الذي يتخل ُف عنه املسلمون، هذا هو داؤان ودواُؤان

مما عليه ضالل هذه اجلماعة من غلوهم يف  اهم  ا م  لك جانبم  ص  خ  ل  الذي ي   ل هذا الكالم تأم  
 حبجة عدم ومن امتناعهم عن حكم اهلل ,روهف  ك  ن ي  ر م  ف  ك  ومن اشرتاطهم إسالم الرجل بأن ي   ,اإلمامة

فاخلوارج ال يرون إال أنفسهم هم  ,وصدقوا يف ذلك حسب اعتقادهم ,وجود املؤهل من املسلمني
 .أو حبكم الكافر. املؤمنون وغريهم كافر
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 الثالثالباب 
 أحكام الخوارج

 وطرق التعامل الشرعي معهم
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 الفصل األول

 حكم اخلوارجيف بيان 
 :"الشريعة"يف  - رمحه اهلل - اآلجريفقد قال اإلمام  اخلوارج حكمأما عن 

وآله صلى هللا عليه وجل ولرسوله  هلل عز اةٌ صَ ، عُ سوء   أن اخلوارج قومُ  اا وحديثً ميً قد العلماءُ   َيتلف  مل)

األمر ابملعروف ، وإن أظهروا وا، واجتهدوا يف العبادة، فليس ذلك بنافع هلمامُ وا وصَ ل  ، وإن صَ وسلم
ن على ما يهوون، وميوهون على ، ألهنم قوم يتأولون القرآوالنهي عن املنكر، وليس ذلك بنافع هلم

 اخللفاءُ  مُ هُ انَ رَ ذ  وحَ  ،وسلم وآله صلى هللا عليهوحذران النيب ،  هللا عز وجل منهمانَ رَ ذ  املسلمني. وقد حَ 
هم إبحسان رمحة هللا تعاَل ومن تبع رضي هللا عنهمالصحابة  مُ هُ انَ رَ ذ  ، وحَ رضي هللا عنهم هُ بعدَ  الراشدونَ 

 .عليهم

هذا ارثون ، يتو ر اخلوارجئذهبهم من سا، ومن كان على موارج هم الشراة األجناس األرجاسواخل
 .(1)(، وَيرجون على األئمة واألمراء ويستحلون قتل املسلمنياا وحديثً املذهب قدميً 

ََوار ج  َوَتض ل يل ه م  ): "الفتاوى"يف  ابن تيميةقال شيخ اإلسالم و  ُم َة ُمت ف ُقوَن َعَلى َذم   اخل   ،فَإ ن  األ 
َهب  َمال ك  َوَأمح َد ُهورَي ن  يف  َمذ  َلني   َمش  ف ري ه م  َعَلى قـَو  َا تـََناَزُعوا يف  َتك  َهب  الش اف ع ي   َأي ًضا  ،َوإ من  َويف  َمذ 

 .ن َزاٌع يف  ُكف ر ه م  

َهب  َأمح َد َوَغري  ه  َعَلى الط ر يَقة   َهان  يف  َمذ  ََذا َكاَن ف يه م  َوج  ُوََل َوهل   :األ 

 .َأنـ ُهم  بـَُغاةٌ  :َأَحُدمُهَا

ينَ  :وَالث اين   ُلُهم  اب ت َداءً  ،َأنـ ُهم  ُكف اٌر َكال ُمر َتد   ري ه م   ،جَيُوُز قـَتـ  ب ر ه م   ،َوقـَت ُل َأس  َر  ،َوات  َباُع ُمد  َوَمن  ُقد 
ُتت يَب َكال ُمر َتد   َفإ ن  اَتَب َوإ ال  قُ  ُهم  ُاس  نـ   .(2)(ت لَ َعَلي ه  م 

كالبخاري   مجلة من العلماء الذين قالوا بتكفري اخلوارج" الفتح"يف  ابن حجروقد ذكر احلافظ 
ي  ,حيث قرهنم بامللحدين ل ك  ص ر ح  اْلق اض  ر ب ن ال َعَريب   و ب ذ  يح ) :ف  ق ال   "ش رْح الت  ْرم ذ ي  "يف   َأبُو َبك  الص ح 

                                                           
 الرياض - بن عمر بن سليمان الدميجي, دار الوطن: عبد اهلل كر حممد بن احلسني اآلجري, حتقيقب الشريعة لإلمام أيب  (1)

(1/326.) 
 (.28/518الفتاوى ) (2)
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ل ه   ،َأنـ ُهم  ُكف ارٌ  اَلماْل    مَي ُرُقوَن م نَ )) :َوَسل مَ َوآل ه  َصل ى اَّلل  َعَلي ه  ل َقو  ل ه   ((س  تـَُلنـ ُهم  قـَت لَ ) :َول َقو  َويف    ،((َعاد   )أَلَقـ 
ل ُكف ر   وَُكل    ،(()َِثُود)َلف ظ  َا َهَلَك اب  ُهَما إ من  نـ  ل ه    ،م  َل ق) :َوب َقو  َواَل يُوَصف ب َذل َك إ ال   (()ُهم  َشر  اخل 

ل ه    ،ال ُكف ار َل ق )) :َول َقو  م ه م  َعَلى ُكل     ،((إ ََل اَّلل  تـََعاََل إ نـ ُهم  َأبـ َغُض اخل  ُك  َمن  َخاَلَف ُمع تَـَقدهم   َوحل 
ل يد   ل ُكف ر  َوالت خ  ُهم   اب  نـ  م  م  س  ال   .(يف  الن ار َفَكانُوا ُهم  َأَحق  اب 

ر يَن ) :قال احلافظ  ,السبكيوكذلك ممن قال بتكفريهم  َومم  ن  َجَنَح إ ََل َذل َك م ن  َأئ م ة ال ُمَتَأخ  
ََوار ج َوُغاَلةَ  :الش ي خ َتق ي  الد  ين الس ب ك ي  فـََقاَل يف  فـََتاو يه َتج  َمن  َكف َر اخل  ف ري ه م  َأع اَلمَ  الر َواف ض   ا ح   ب َتك 

ذ يبَ  الص َحابَة   َن ة   َوَسل مَ َوآل ه  َصل ى اَّلل  َعَلي ه   الن يب     ل َتَضم ن ه  َتك  جل  ت َجاجٌ  :قَالَ   ،يف  َشَهاَدته هَلُم  اب   َوُهَو ع ن د ي ا ح 
يحٌ  ف ري ه م  َأظ َهُر يف  احل َ   :وكذا قَاَل ال ُقر ُطيب   يف  ال ُمف ه م .َصح   .(د يثَوال َقو ل ب َتك 

ف ري ه م  يـَُقاتَـ  فـََعَلى ال َقو ل  ) :اوقال أيضم  ىَب َأم َواهُلُم  ب َتك  تَـُلوَن َوُتس  لُ  ،ُلوَن َويـُق  ل   طَائ َفة   َوُهَو قـَو   م ن  َأه 
َد يث   ََوار ج   يف  َأم َوال   احل  َلكُ  َوَعَلى ال َقو ل    ،اخل  َلك ِب  م  َمس  ف ريهم  ُيس  ل   ب َعَدم  َتك  إ َذا َشق وا  ال بَـغ ي   َأه 

َر ب  .(1)(ال َعَصا َوَنَصُبوا احل 

ورواية عن  ،ورواية عن اْلمام الشافعي ،ا احلسن بن حممد بن علي  وممن ذهب إَل تكفريهم أيضً 
 .وطائفة من أهل احلديث ،اْلمام مالك

وهللا الذي ال إله إال هو إهنم احلرورية. َلو اَل َأن  تـَب طَُروا حَلَد ثـ ُتُكم  )ي قسم, ويقول:  رضي اهلل عنهوكان 
تـُُلونـَُهم ، َعَلى ل َسان  حُمَم د   َا َوَعَد هللاُ ال ذ يَن يـَق   .(َوَسل مَ ل ه  َوآَصل ى هللاُ َعَلي ه  مب 

لكن بسبب و  ,رات  ف  ك  وا يف م  ع  ق   أهنم و   ني   ب   و  ,يف حكم اخلوارج ابن تيميةشيخ اإلسالم  ل  ص  قد ف  و 
كذلك ليسوا كاملرتدين عن أصل و  ؛ليسوا كالبغاة ؛اا ثالثم عتربون جنسم فإهنم ي   ؛الشبهة القويةو  وجود املوانع

د  يق  ل َمان ع ي الز َكاة  َوق َتاَل َعل ي   ل ل َخَوا): "جمموع الفتاوى"يف  وقد ذكر .اإلسالم ر ج  لَي َس َأن  ق َتاَل الص  
ََمل  وص   َم اجل  ي َأنـ ُهم  لَي ُسوا ُكف ارًا َكال ُمر َتد  يَن ف   م ث َل ال ق َتال  يـَو  ََوار ج  يـَق َتض  ني. َفَكاَلُم َعل ي   َوَغري  ه  يف  اخل 

اَلم   َئ م ة  َكَأمح ََد َوَغري  ه   َوَهَذا ُهَو ال َمن ُصوُص َعن   ،َعن  َأص ل  اْل  س  م   ،األ  ُمُهم  َكُحك  َولَي ُسوا َمَع َذل َك ُحك 
ََمل  وصفني َبل  ُهم  نـَو ٌع اَثل ٌث. َوَهَذا َأَصح  األ َ  ل  اجل   .(2)(قـ َوال  الث اَلثَة  ف يه م  َأه 

                                                           
 (.12/301فتح الباري ) (1)
 (.28/518جمموع الفتاوى ) (2)
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ل  ال  ) :"جمموع الفتاوى"وقال كذلك يف  ََوار ج  َوَأم ا مُج ُهوُر َأه  َ "اخل  َ ع ل م  فـَيـَُفر  ُقوَن بـَني  ال َمار ق نَي" َوبـَني 
ف  ني ََمل  وص  ل  اجل  ََمل  وصفني" "َأه  ل  اجل   ُهَو ال َمع ُروُف َعن   َوَهَذا ن  ال بُـَغاة  ال ُمَتَأو  ل نَي،مم  ن  يـَُعد  م   َوَغري   َأه 

َد يث  َوال ُفَقَهاء  َوال ُمَتَكل  م ني ،الص َحابَة   ل  احل  ثَ َوعَ  ،َوَعَلي ه  َعام ُة َأه  َباع ه م ؛َلي ه  ُنُصوُص َأك  َئ م ة  َوَأتـ  م ن   ر  األ 
يح  َعن  َوَذل َك َأن ُه َقد  ثـَبَ  َوالش اف ع ي   َوَغري  ه م . دَ َأص َحاب  َمال ك  َوَأمح َ  ُ َعلَ الن يب     َت يف  الص ح  َوآل ه  ي ه  َصل ى اَّلل 

ني  فـُر َقة  م نَ  ر َقةٌ متَ ُرُق َما)) َأن ُه قَاَل: َوَسل مَ  تُـُلُهم  َأو   َعَلى ح  نَي تـَق  ل م  َق   ال ُمس  حل  َوَهَذا  ،((ََل الط ائ َفتَـني   اب 
ُ َأن  ال َمار ق نَي نـَو ٌع اَثل ٌث لَي ُسوا َر الط َوائ ف  الث اَلثَة  َويـُبَـني   َد يث يـََتَضم ُن ذ ك  ن س  ُأولَئ كَ  احل  يف و  .(1)(م ن  ج 

؛َوَأم  ): "الفتاوىجمموع " ف ريُُهم  َوخَت ل يُدُهم  : َومُهَا ر َوايـََتان  َعن   ا َتك  ُهورَان  َفف يه  َأي ًضا ل ل ُعَلَماء  قـَو اَلن  َمش 
َواَل  َوار ج  َوال َمار ق نَي م نَ َأمح َد. َوال َقو اَلن  يف  اخل َ  َقـ  يُح َأن  َهذ ه  األ  احلرورية َوالر اف َضة  َوحَن و ه م . َوالص ح 

َعاهُلُمُ  ،ال يت  يـَُقوُلونـََها ال يت  يـُع َلُم َأنـ َها خُمَال َفٌة َلم ا َجاَء ب ه  الر ُسوُل ُكف رٌ  ن س   وََكَذل َك َأفـ  َي م ن  ج  ال يت  ه 
ل ُمس   ٌر َأي ًضا. َوَقد  ذََكر تُ َأفـ َعال  ال ُكف ار  اب  َي ُكف  ف رُي  ل م نَي ه  ؛ َلك ن  َتك  ع  َداَلئ َل َذل َك يف  َغري   َهَذا ال َمو ض 

ف ري  َوان ت فَ  ُقوٌف َعَلى ثـُُبوت  ُشُروط  الت ك  ل يد ه  يف  الن ار  َمو  ُم ب َتخ  ُك  ُهم  َواحل  نـ  د  ال ُمَعني   م  اء  َمَوان ع ه . ال َواح 
يق  َواَل حَن ُكُم ل ل ُمَعني   ب ُدُخول  فَإ   ف ري  َوالتـ ف س  َل ب ُنُصوص  ال َوع د  َوال َوع يد  َوالت ك  ه  يف  َذل َك ال َعام   ان  نُط ل ُق ال َقو 

َتَضى ال ذ ي اَل َمَعار َض َلُه. َوَقد  َبَسط ت هَ  ف ري "،ذ ه  ال َقاع َدَة يف  "قَاع  َحىت  يـَُقوَم ف يه  ال ُمق  ََذا  َدة  الت ك  َوهل 
ُ َعَلي ه  الن يب    ملَ  ََي ُكم   ر  ال ذ ي قَاَل:  َوَسل مَ و آل ه  َصل ى اَّلل  ر قُوين  ثُ  ذروين يف  ال َيم   فـََوَاَّلل   أَلَن  ))ب ُكف  إَذا َأاَن ُمت  فََأح 

بُُه َأَحًدا م نَ اًب اَل َقَدَر اَّلل ُ َعَلي  لَيـَُعذ  ُبين  َعَذا ََذا اَل  ((ال َعاَلم نيَ  يـَُعذ   رَة  اَّلل   َوإ َعاَدت ه ؛ َوهل  َمَع َشك  ه  يف  ُقد 
ًئا م نَ  ن  يَُكف  ُر ال ُعَلَماُء مَ  َتَحل  َشيـ  أَت ه  ب َباد يَة  بَع يَدة ؛ فَإ ن   اس  اَلم  َأو  ل َنش  س  ْل   د ه  اب  ال ُمَحر َمات  ل ُقر ب  َعه 

ر  اَل َيُكوُن إال  بـَع َد بـُُلوغ  الر  َساَلة . وََكث رٌي م ن  َهُؤاَلء  َقد  اَل َيُكوُن َقد  بـََلغَت ُه الن  حُ  َم ال ُكف  ُصوُص ك 
َل ُكف رٌ  ؛َعَث ب َذل كَ َواَل يـَع َلُم َأن  الر ُسوَل بُـ  ،ال ُمَخال َفُة ل َما يـََراهُ  ف  ُر َمىَت قَاَمت  َوُيكَ  ،فـَُيط ل ُق َأن  َهَذا ال َقو 

ُ َأع َلُم؟ ُفُر اَتر ُكَها؛ ُدوَن َغري  ه . َوَاَّلل  ُج ُة ال يت  َيك   .(2)(َعَلي ه  احل 

الكبائر وارج من أصحاب البدع والفجور و ومما سبق فال خالف بني العلماء يف أن اخل :أقول
من  ونقول هلذه املارقة اجلديدة ,التفسيقوحسبك يف أمر اختلف فيه أهل العلم بني التكفري و  ,العظيمة

 وحسبكم أن أهل العلم اتفقوا على ضاللكم وبدعتكم!! ,أال ترعوون وتعودون إىل رشدكم مجاعة الدولة

                                                           
 (.35/54جمموع الفتاوى ) (1)
 (.501-28/500جمموع الفتاوى ) (2)
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 الفصل الثاني

 اخلوارج عَ مَ  رعي  الش   لُ عامُ ـالت  
 ,وحسب املراحل اليت يرون هبا ؛لقد جعل الشرع املطهر طريقة للتعامل مع اخلوارج حسب أفعاهلم

لسان ابن  :وسائل فلديناوبشكل ُمتصر على  ل هذا التعاملم  جْ  ولعلنا ن   ,وهذا هو العدل واإلنصاف
لسان ابن عباس باحلوار واملناظرة  ,مرضي اهلل عنهوسيف علي  ,العزيز وسجن عمر عبد ,ة عمرر  ود   ,عباس

ا ملن ا وتأديبم تعزيرم  ودرة عمر بن اخلطاب ,يهتدي واجلاهل يتعلمة لعل الضال إلقامة احلجة وإزالة الشبه
ملنع شره  ديب والتعزيرأينفع معه اللسان والبيان والتمل ملن وسجن ابن عبد العزيز  ,للبدعة ونشرها ادع

 ا وهنبم رجوا على املسلمني تقتيالم فإن ضربوا بكل ما سبق عرض احلائط فخ ,وكف آذاه عن عباد اهلل
حىت  ولن يزال مسلوالم  ؛ه على املارقةل  س  الذي  بلي بن أيب طالعفليس هناك إال سيف  ؛للطريق اقطعم و 

 م الساعة.تقو 
 ,عن طريقة التعامل مع أهل البدع "االعتصام"يف  الشاطيب ومما قاله ,قد وضح علماؤنا ذلكلو 

 :فقال رمحه اهلل تعامل مع اخلوارجائق يف الطر  د  وعد  
ن َكار ؛ ُهَو  فـَنَـُقوُل: إ ن  ) بـ َعاد ، َأو  اْل   ، َأو  الط ر د ، َأو  اْل   ، َأو  التـ ن ك يل  لتـ ث ر يب  ال ق َياَم َعَلي ه م : اب 

ب َها ن  َصاح  ، َأو  اَل، وََكو  َا: َعظ يَمَة ال َمف َسَدة  يف  الد  ين  هن  َها؛ م ن  َكو  َعة  يف  نـَف س  ًرا  حب ََسب  َحال  ال ب د  َته  ُمش 
َتـ   أل  ًرا اب  َتظ ه  َها َأو  اَل، َوُمس  َا َأو  اَل، َوَداع ًيا إ لَيـ  َا  لىَباع  َأو  اَل، َوَخار ًجا عَ ِب  اًل ِب  ن ه  َعام  الن اس  َأو  اَل، وََكو 

ل  َأو  اَل. َه  َهة  اجل   َعَلى ج 
َق   ن  م   وَُكل   مُ َهذ ه  األ  ت َهاد   َسام  َلُه ُحك  َعة  َحد  اَل يـَُزاُد َعَلي ه   اج  ََيُص ُه، إ ذ  ملَ  أيَ ت  يف  الش ر ع  يف  ال ب د 

، َوال َقذ   ي؛ َكالس ر َقة ، َواحل  َرابَة ، َوال َقت ل  َن ال َمَعاص  ن ُه، َكَما َجاَء يف  َكث ري  م  َقُص م  ، َواَل يـُنـ  ، َواجل  َراح  ف 
ر   َم  ، َوَحَكُموا  اَل  .. َوَغري   َذل َك..َواخل  ُم ة  َنَظُروا ف يَها حب ََسب  النـ َواز ل  َته د يَن م َن األ  َجَرَم َأن  ال ُمج 

َن  ََوار ج  م  ؛ َكَما َجاَء يف  اخل  َن الن ص   َها م  َم هَلُم  يف  بـَع ض  ؛ تـَف ر يًعا َعَلى َما تـََقد  ت َهاد  الر أ ي  ج  َثَر  ب َقت ل ه م ، اب  األ 
َط اب  َوَما َجا ُ َعن هُ َء َعن  ُعَمَر ب ن  اخل  َي اَّلل  . َرض   يف  َصب يغ  ال ع َراق ي  
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 َفَخَرَج م ن  جَم ُموع  َما َتَكل َم ف يه  ال ُعَلَماُء َأنـ َواٌع:

ر َشاُد، َوالتـ  َأَحُدَها ُج ة  : اْل   نَي َذَهبَ ع ل يُم، َوإ قَاَمُة احل  أََلة  اب ن  َعب اس  ح  ،  ؛ َكَمس  ََوار ج  إ ََل اخل 
َأَلُة ُعَمَر ب ن  َعب د  ال َعز يز  َمَع َغي اَل  ، َوَمس  ُهم  َأل َفان  َأو  َثاَلثَُة آاَلف  نـ  ب ُه َفَكل َمُهم ، َحىت  رََجَع م  َن، َوش 

 َذل َك.
َبَما تـََقد َم َعن  مُج  وَالث اين   ؛ َحس  َراُن، َوتـَر ُك ال َكاَلم  َوالس اَلم  ُج  َراهن  م  ل َمن  : اهل  َلة  م َن الس َلف  يف  ُهج 

َعة ، َوَما َجاَء َعن  ُعَمَر  ُ َعن هُ تـََلب َس ب ب د  َي اَّلل  . َرض   م ن  ق ص ة  َصب يغ 
ُن.: َكَما َغر َب ُعَمُر َصب يًغا، َوجَي ر ي جَم َراُه وَالث ال ثُ   الس ج 

سُ  َام  َا ُهم  َعلَ وَاخل  ُرُهم  مب  َعت ه م  : ذ ك  ؛ َكي  َُي َذُروا؛ َول َئال  يـُغ تَـر  ب َكاَلم ه م ؛ َكَما َجاَء ي ه ، َوإ َشاَعُة ب د 
 َعن  َكث ري  م َن الس َلف  يف  َذل َك.

سُ  ل م نَي َوَخَرُجوا َعَلي ه م  : ال َقت ُل إ َذا اَنَصُبوا ال مُ الس اد  ُ َعن هُ ؛ َكَما قَاَتَل َعل ي  س  َي اَّلل  ُرُه  َرض  ََوار َج َوَغيـ  اخل 
 م ن  ُخَلَفاء  الس ن ة .

ي َعَشرَ  َاد  ، َوَعَدم  ال ُمَواَصَلة .وَاحل  َران  ُج  َية  اهل  ن  اَل يـَُناَكُحوا، َوُهَو م ن  اَنح  َم ُر أبَ   : األ 
َبُل َشَهاَدتـُُهم  َواَل  :وَالث اين  َعَشرَ  َلة ، َفاَل تـُق  ُم  ر َوايـَتـُُهم ، َواَل َيُكونُوَن َوال نَي َواَل جَت ر َُيُهم  َعَلى اجل 

َن الس َلف  ُقَضاًة، َواَل يـَُنص ُبوَن يف  َمَناص ب  ال َعَداَلة  م ن  إ َماَمة  َأو  َخطَابَة ؛ إ ال  َأن ُه َقد  ثـََبَت َعن  مُج َلة    م 
تَـَلُفوا يف  الص اَلة  َخل َفهُ  ُهم ، َواخ  نـ  ُعوا َعم ا ُهم  َعَلي ه .ر َوايَُة مَجَاَعة  م  ََدب  ل يَـر ج   م  م ن  اَبب  األ 

ر  َوال ُعُقوبَة .وَالث ال َث َعَشرَ   : تـَر ُك ع َياَدة  َمر َضاُهم ، َوُهَو م ن  اَبب  الز ج 
 : تـَر ُك ُشُهود  َجَنائ ز ه م  َكَذل َك.وَالر اب عَ َعَشرَ 

َس َعَشرَ  َام  ُ َعن هُ ُعَمُر  : الض ر ُب َكَما َضَربَ وَاخل  َي اَّلل   .(1)(َصب يًغا َرض 
 :"والنهاية البداية"يف  ابن كثريقد ذكر  رضي اهلل عنهأما عن لسان ابن عباس ف
انعزل عنه  فلما دخلها ،ملا رجع من الشام بعد وقعة صفني ذهب إَل الكوفة رضي هللا عنها عليًّ  أن  )

فباينوه وخرجوا  ،وقيل أقل من ذلك ؛اوقيل اثىن عشر ألفً  ؛اقيل ستة عشر ألفً  ؛طائفة من جيشه
ومل  ،فبعث إليهم عبد هللا بن عباس فناظرهم فيها ورد عليهم ما تومهوه شبهة ،عليه وأنكروا أشياء

حىت كان منهم ما  ،واستمر بعضهم على ضالهلم ،فرجع بعضهم ،يكن له حقيقة يف نفس األمر
                                                           

 (.1/299االعتصام ) (1)
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ذهب إليهم فناظرهم فيما نقموا عليه حىت اسرتجعهم عما   رضي هللا عنها يًّ عل إن   :قالُ ويُ  .اسنورده قريبً 
وتعاهدوا فيما بينهم على  ،هدوا عليهاث إهنم عاهدوا فنكثوا ما ع ،كانوا عليه ودخلوا معه الكوفة

يزوا إَل موضع يقال له ث حت ،القيام ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر والقيام على الناس يف ذلك
ا ا ونصحم ا ووعظم وترهيبم  اترغيبم ابن كثري وغريه مناذج من هذه احملاورات واملناظرات  وذكر. (1)(نهروانال

 .إىل كتب التاريخ فهناك تفصيل ذلكفلريجع فيها  ,اوإرشادم 
 :"االعتصام"يف  الشاطيبل قاوأما عن درة عمر فقد 

ُجر  ي  َعن  ال) رَي قَاَل: "س ائ ب  ب ن  يَز يَد؛ َوَخر َج اآل  َط اب  ]ر َجاٌل[، فـََقاُلوا: اَي َأم  َأَتى ُعَمَر ب َن اخل 
، فـََقالَ  َأُل َعن  أتَ و يل  ال ُقر آن  م ن نَي! إ ان  َلق يَنا رَُجاًل َيس  ن هُ ال ُمؤ   ".: الل ُهم  َأم ك ين   م 

م  يـَُغد  ي الن اَس؛ إ ذ  َجاءَ "قَاَل:  َنَما ُعَمُر َذاَت يـَو  ُه َعَلي ه  ث َياٌب َوع َماَمٌة، فـَتَـَغد ى، َحىت  إ َذا فـَبَـيـ 
م ن نَي  رَي ال ُمؤ  فـََقاَل  [2 -1/]الذارايت  و ق ْرما ف احلْ ام ال ت   - ذ ْروما و الذ ار ي ات   فـَرََغ قَاَل: اَي َأم 

ًرا َعن  ذ رَاَعي ه   فـََلم  يـََزل  جَي ل ُدُه َحىت  َسَقَطت  ع َماَمُتُه، فـََقاَل: َوال ذ ي  ؛ُعَمُر: َأن َت ُهَو؟ فـََقاَم إ لَي ه  حُم س 
ُتَك حَم ُلوقًا؛ َلَضَرب ُت رَأ َسَك. ي ب َيد ه ؛ َلو  َوَجد   نـَف س 

َدُموا ب ه  ب اَلَدُه، ثُ  ل يَـُقم   ر ُجوُه َحىت  تـَق  ، ثُ  َأخ  َخط يًبا ثُ  ل يَـُقل : إ ن   َأل ب ُسوُه ث َيابَُه، َوامح  ُلوُه َعَلى قـََتب 
م ه   م ه  َحىت  َهَلَك، وََكاَن َسي  َد قـَو  يًعا يف  قـَو  طََأ فـََلم  يـََزل  َوض   .(2)(َصب يًغا طََلَب ال ع ل َم، فََأخ 

 

  

                                                           
 (.10/564البداية والنهاية ) (1)
 (.1/133)االعتصام  (2)
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 والتحذير منهم وذمهممناذج من أقاويل السلف يف اخلوارج 

 . (1)(والنصارى وهم على ضاللةا من اليهود ليس هم أبشد اجتهادً ): ابن عباسقال 
جندب بن  وقال (2)(كالم احلرورية ضاللة)اخلوارج:  ن  ا م  ذرم ح   م   رضي اهلل عنهما ابن عباسوقال 

فقالوا: ندعوك إَل كتاب هللا، فقال: أنتم؟ قالوا: حنن، قال: )لفرقة دخلت عليه من اخلوارج  عبدهللا
يف اتباعنا ختتارون الضاللة، أم يف غري سنتنا تلتمسون  أنتم؟ قالوا: حنن، فقال: اي أخابيث خلق هللا

 .(3)(اهلدى؟! اخرجوا عين
 وكذا، كذا: يقول جندة إن): عمر البن قيل فقد بدعهم, مساع عمر بن هللا عبد هجر وكذلك

 حنبل بن أمحد اْلمام يرى لذلك) .(4)(شيء منه قلبه يدخل أن خمافة أذنيه يف إصبعيه فأدخل
 وال موال  كَ يُ  وال بل منهم، شرتىيُ  وال باعيُ  فال معهم، التعامل وترك وهجرهتم اخلوارج مقاطعة وجوب

 .(5)(بدعتهم على هلم ازجرً  عليهم ىل  صَ يُ 
ابن  ء بالوعظ وانتهاء بالقتل فقد روىفقد تنوعت ابتدا عمر بن عبد العزيزما ما ورد عن طريقة أو 

من عبد هللا عمر أمري املؤمنني إَل هؤالء  :اخلوارج كتب عمر بن عبد العزيز إَل)قال:  عبد احلكم
 .(6)(وسلموآله هللا عليه  صلىالعصابة الذين خرجوا، أما بعد: فإين أدعوكم إَل كتاب هللا وسنة نبيه 

                                                           
 (.1/344) "الشريعة"رواه اآلجري يف  (1)
أبو القاسم هبة اهلل بن احلسن بن منصور الطربي الرازي  "شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة"رواه الاللكائي يف  (2)

-ه 1423الثامنة, سعودية, الطبعة: ال –ه (, حتقيق: أمحد بن سعد بن محدان الغامدي, دار طيبة 418الاللكائي )املتوف: 
أبو عمر يوسف بن عبداهلل  "جامع بيان العلم" :(. وانظر3/286) "اإلبانة"وابن بطة يف  ,(4/771( )4/713) ,م2003

ه (, حتقيق: أيب األشبال الزهريي, دار ابن اجلوزي, اململكة 463بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب )املتوف: 
 (.2/1168) ,م1994-ه 1414ة: األوىل, السعودية, الطبع العربية

 (.4/139) "إعالم املوقعني"انظر  (3)
ه (, حتقيق: عبد الرمحن 481ذم الكالم وأهله أبو إمساعيل عبد اهلل بن حممد بن علي األنصاري اهلروي )املتوف: انظر  (4)

 (.4/277) ,م1998-ه 1418املنورة, الطبعة: األوىل, املدينة  -عبدالعزيز الشبل, مكتبة العلوم واحلكم 
 (.157, 155للخالل ) "السنة"انظر  (5)
اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز يف العقيدة, حياة بن حممد بن جربيل, عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية,  (6)

 (.2/602) ,م2002-ه 1423 ,املدينة املنورة, اململكة العربية السعودية, الطبعة: األوىل
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الرمحن يز إَل عبد احلميد بن عبدحضرت كتاب عمر بن عبد العز )قال:  املنذر بن عبيدعن و 
ا، قال: فلقد مات عمر بن خريً  ثَ د  اخلوارج فاحبسه حىت َيُ سراء ن أُ م   بن زيد: ومن أخذتُ 

 .(عبدالعزيز ويف حبسه منهم عدة
حدثنا جرير، عن مغرية، قال: خاصم عمر بن عبد العزيز اخلوارج )قال:  ابن أيب شيبة وروى

 على خيل وأمره أن ينزل حيث فرجع من رجع منهم، وأبت طائفة أن يرجعوا فأرسل عمر رجاًل 
ال َيركهم وال يهيجهم، فإن قتلوا وأفسدوا يف األرض فاسط عليهم وقاتلهم، وإن هم مل يرحلون و 

 .(يقتلوا ومل يفسدوا يف األرض فدعهم يسريون
حدثنا محيد، عن حسن، عن أبيه، قال: أشهد أن كتاب عمر )ا قال: أيضم  ابن أيب شيبة وروى

سفكوا الدم احلرام وقطعوا السبيل فتربأ يف كتابه من احلرورية وأمر  علينا: إن   ئَ ر  بن عبد العزيز قُ 
 .(بقتاهلم

وقال مزاحم بن زفر: كنا بسمرقند وعليها حممد بن املهلب، فخرج علينا )قال:  امللطى روى
، فدعا حممد بن املهلب ذَ خ  أُ  من بين عجل ابلسيف فَ يوم اجلمعة رجل حروري فضرب رجاًل 

ه منه. ص  قُ فسأله، فقال: أرى أن حتبسه حىت ينظر ما يصنع املضروب ث تَـ الضحاك بن مزاحم 
فحبسه وكاتب إَل يزيد املهلب، فكتب يزيد إَل سليمان بن عبد امللك فوافق الكتاب موت 

عليه الكتاب فكتب: أما بعد:  ضَ ر  عُ سليمان بن عبد امللك واستخالف عمر بن عبد العزيز، فَـ 
منه، ث  هُ ص  قُ ا فَـ مات من ضربته فدعه ألوليائه يقتلونه، وإن كان بريئً  بَ رَ ض  املُ  فإن   احلروري   فانظر  

 .(1)(ا من أهله حىت ميوت من هواه اخلبيثا قريبً سً ب  حَم   هُ س  ب  ح  ا
 

  

                                                           
 (.2/719مر بن عبد العزيز يف العقيدة )اآلثار الواردة عن ع (1)
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 الرتغيب يف ذلكو  حكم قتال اخلوارج

 أمواهلمو  استحلوا دماءهمو  لقد أمجع العلماء على وجوب قتال اخلوارج إذا خرجوا على املسلمني
 .قد نقل ذلك اإلمجاع جمموعة من أهل العلمو  ,قطعوا طريقهمو 

يف  ُوُجوب   وسلموآله صلى هللا عليه رسول هللا  َوملَ  ََي َتل ف  أصحابُ ): "أحكام القرآن"يف  اجلصاصقال 
ا ق َتاَل اخل َ  ُرُه. َأاَل تـََرى َأنـ ُهم  ُكل ُهم  رََأو  لس ي ف  إَذا ملَ  يـَر َدع َها َغيـ  َوار ج  َوَلو  ملَ  يـََرو ا ق َتال  ال ف َئة  ال َباغ َية  اب 

ا َذرَار يـَُهم  وَ  ُهم  َلَقتَـُلوُهم  َوَسبَـو  ََوار ج  َوقـََعُدوا َعنـ  يلَ  ُهم  َواص طََلُموُهم ؟.ن َساءَ ق َتاَل اخل  ن  ق  : َقد  َجَلَس فَإ 
ُ َعَلي ه  َعن  َعل ي   مَجَاَعٌة م ن  َأص َحاب  الن يب     َلَمَة َوُأَساَمُة ب ُن زَي د   َوَسل مَ َوآل ه  َصل ى اَّلل  ُهم  َسع ٌد َوحُمَم ُد ب ُن َمس  نـ  م 

ُعُدوا َعن   ا ق َتاَل ال ف َئة  ال َباغ َية ، َوَجائ ٌز َأن  َيُكوَن قـُُعوُدُهم  َعن ُه؛ َواب ُن ُعَمَر ق يَل َلُه: ملَ  يـَق  َنـ ُهم  ملَ  يـََرو  ُه؛ أل 
ص َحاب ه ، فاستجازوا ال ُقُعوَد َعن ُه ل   ُهم  أبَ  تَـغ ن ًيا َعنـ  َن  َمَعُه ُمس  َتف ًيا مب  َماَم ُمك  َنـ ُهم  رََأو ا اْل   َذل َك َأاَل تـََرى أل 

ًباَأنـ هُ  ا ق َتاهَلُم  َواج  ََوار ج  اَل َعَلى َأنـ ُهم  ملَ  يـََرو  َلك ن ُه َلم ا َوَجُدوا َمن  َكَفاُهم  قـَت َل  ،م  َقد  قـََعُدوا َعن  ق َتال  اخل 
ا َعن  ُمَباَشَرة  ق َتاهل  م ؟. تَـغ نَـو  ََوار ج  اس   اخل 

َا ُرو َي َعن   فَإ ن   َتج وا مب  نَ ))قَاَل:  َوَسل مَ َوآل ه   َعَلي ه  اَّلل ُ  َصل ىالن يب     اح  ٌر م نَ َسَتُكوُن ف تـ   ٌة ال َقائ ُم ف يَها َخيـ 
ي ٌر م نَ  ال َماش  َتت ُل الن اُس ف يَها َعَلى طََلب  ((ل َقائ م  ا َوال َقاع ُد ف يَها َخيـ  َنَة ال يت  يـَق  َا َأرَاَد ب ه  ال ف تـ  . ق يَل َلُه: إمن 
نـ َيا  َم ي ة  م ن  َغري   ق َتال  َمَع إَمام  جتَ ُب طَاَعُتُه، فََأم ا إَذا ثـََبَت َأن  إح  الد  َهة  ال َعَصب ي ة  َواحل  َدى َوَعَلى ج 

َمام   َلٌة َمَع اْل   َرى َعاد  ُخ  َمام  َوَمَع َمن   ؛ال ف ئَـتَـني   اَبغ َيٌة َواأل  ٌب َمَع اْل   ًبا  َقاتـََلُهم   فَإ ن  ق َتاَل ال َباغ َية  َواج  حُم َتس 
 .(1)(يف  ق َتاهل  م  

لُُه ) :"شرحه على مسلم"يف  النوويقال  ُ َعَلي ه  قـَو  تـُُلوُهم  فَإ ن  يف  )) :مَ ل  سَ وَ َوآل ه  َصل ى اَّلل  فَإ َذا لَق يُتُموُهم  فَاقـ 
ًرا ََوار ج   ((قـَت ل ه م  َأج  َاُع ال ُعَلَماء  َهَذا َتص ر يٌح ب ُوُجوب  ق َتال  اخل  ي ،َوال بـَُغاة  َوُهَو إ مج  َأمج ََع  :قَاَل ال َقاض 

َمام  َوَخا ل  ال ب دَع  َوال بَـغ ي  َمىَت َخَرُجوا َعَلى اْل   َباَهُهم  م ن  َأه  ََوار َج َوَأش  َلُفوا رَأ َي ال ُعَلَماُء َعَلى َأن  اخل 

                                                           
 –أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي, حتقيق: حممد صادق القمحاوي, دار إحياء الرتاث العريب أحكام القرآن:  (1)

 (.5/281) ,ه 1405بريوت, تاريخ الطبع: 
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ََماَعة  َوَشق وا ال َعَصا َوَجَب  ع ت َذار  إ لَي ه م  اجل   } :قَاَل اَّلل ُ تـََعاََل  ،ق َتاهُلُم  بـَع َد إ ن َذار ه م  َواال 
 .(1)({ َفَقاِتُلوا الَِّتي َتبِْغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اّللَِّ 

 :"فتح الباري"يف  احلافظقال و 

ََوار ج  ) ف ُكوا َدًما َحَراًما َأو  أيَ ُخُذوا َعن  ُعَمَر ب ن  َعب د  ال َعز يز  َأن ُه َكَتَب يف  اخل  ُهم  َما ملَ  َيس  ل َكف   َعنـ  اب 
َعُلوا فـََقات ُلوُهم  َوَلو  َكانُوا َوَلدي ؛َمااًل  َما َيَ ل  يف  ق َتال   :ُجَري ج  قـُل ُت ل َعطَاء   َومن َطر يق بن   ،فَإ ن  فـَ

ََوار ج َم نَ  قَاَل إ َذا َقطَُعوا الس ب يَل َوَأَخاُفوا ؟اخل   .(2)(األ 

ََوار ج  َوالر َواف ض  َوحَن و ه م  ): "جمموع الفتاوى"قال يف  ل ُموَن َعَلى ُوُجوب  ق َتال  اخل  َوَقد  َأمج ََع ال ُمس 
ل م نَي َكَما قَاتـََلُهم  َعل ي   ُ َعن هُ إَذا فَارَُقوا مَجَاَعَة ال ُمس  َي اَّلل   .(3)(َرض 

ََوار ُج ال َمار ُقوَن م ن  َأع َظم  َما َذم ُهم  ب ه  الن يب   ): تيميةالبن  "الفتاوى الكربى" ويف َصل ى  -فـََهُؤاَلء  اخل 

، َوذََكَر َأنـ ُهم  ََي رُ  -َوَسل َم َوآل ه  اَّلل ُ َعَلي ه   َو اَثن  َل األ  اَلم  َويََدُعوَن َأه  َل اْل  س  تـُُلوَن َأه  ني  َأنـ ُهم  يـَق  ُجوَن َعَلى ح 
 .(4)(الن اس   ر َقة  م نَ فُـ 

ََوار ج  َوالر َواف ض  َوحَن و ه م ، إَذا فَارَُقوا )وفيها أيضما:  ل ُموَن َعَلى ُوُجوب  ق َتال  اخل  َوَقد  َأمج ََع ال ُمس 
ل م نَي، َكَما قَاتـََلُهم  َعل ي   ُ َعن هُ  -مَجَاَعَة ال ُمس  َي اَّلل  ََوار ُج ال ذ يَن  .- َرض  ، َويَُكف  ُروَن ُعث َماَن اخل  لذ ن ب  يَُكف  ُروَن اب 

َر، وََكث ريًا م نَ  َوَعل يًّا َوطَل َحةَ  ل م نَي، َوَأم َواهَلُم ، إال  َمن  َخَرَج  َوالز بـَيـ  ل وَن د َماَء ال ُمس  َتح  الص َحابَة ، َوَيس 
ر يَن، َأنـ ُهم   ل  ال ُفَقَهاء  م ن  َأص َحاب َنا ال ُمَتَأخ   ُر قـَو  ُمُهم   َمَعُهم ، َفظَاه  ُمُهم  ُحك  ُل َأيب  بـَُغاٌة، ُحك  ، َوَهَذا قـَو 

ت َتابـَتَـُهم ، فَإ ن  اَتبُوا، َوإ ال  َحن يَفَة، َوالش اف ع ي    . َوَمال ٌك يـََرى اس  َد يث  ل  احل  ، َومُج ُهور  ال ُفَقَهاء ، وََكث ري  م ن  َأه 
 .(5)(قُت ُلوا َعَلى إف َساد ه م ، اَل َعَلى ُكف ر ه م  

َد يث  إََل َأنـ  ): رمحه اهلل ابن قدامةوقال  ل  احل  ُم َوَذَهَبت  طَائ َفٌة م ن  َأه  ُمُهم  ُحك  ُهم  ُكف اٌر ُمر َتد وَن، ُحك 
َواهُلُم ، فَإ ن  حَتَيـ ُزوا يف  َمَكان، وََكاَنت  هَلُم  َمنَـَعٌة َوَشو َكٌة،  َماُؤُهم  َوَأم  َل َحر ب   ال ُمر َتد  يَن، َوتـَُباُح د  َصاُروا َأه 

                                                           
بريوت,  –, دار إحياء الرتاث العريب حميي الدين حيىي بن شرف النوويا املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج: أبو زكري (1)

 (.7/170) ,ه1392الطبعة: الثانية, 
 (.12/299فتح الباري ) (2)
 (.28/530جمموع الفتاوى ) (3)
 (.3/547الفتاوى الكربى ) (4)
 (.548-547الفتاوى الكربى ) (5)
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َمام   ، ُضر َبت  َكَسائ ر  ال ُكف ار ، َوإ ن  َكانُوا يف  قـَب َضة  اْل   ت َتابَة  ال ُمر َتد  يَن، فَإ ن  اَتبُوا، َوإ ال  تَـَتابـَُهم ، َكاس  ، اس 
ع ت َرُسوَل  ًئا، اَل يَر ثـُُهم  َورَثـَتـُُهمُ َأع َناقـُُهم ، وََكاَنت  َأم َواهُلُم  فـَيـ   ل ُموَن؛ ل َما َرَوى َأبُو َسع يد ، قَاَل: مسَ  ال ُمس 

َيام ه م ، ))يـَُقوُل:  وسلموآله صلى هللا عليه اَّلل    َياَمُكم  َمَع ص  ٌم حُتَق  ُروَن َصاَلَتُكم  َمَع َصاَلهت  م ، َوص  ََي ُرُج قـَو 
َرُهم ، مَي ُرُقوَن م ن  الد  ي َرُءوَن ال ُقر آَن اَل جُيَاو ُز َحَناج  ُم م نَ َوَأع َماَلُكم  َمَع َأع َماهل  م ، يـَق   ن  َكَما مَي ُرُق الس ه 

ًئا، َويـَن ُظُر يف  الر  يش  فَ الر   ًئا، َويـَن ظُُر يف  ال ق د ح  َفاَل يـََرى َشيـ  اَل يـََرى م ي ة ، يـَن ظُُر يف  الن ص ل  َفاَل يـََرى َشيـ 
ًئا، َويـََتَماَرى يف  ال ُفوق   وهو حديث صحيح اثبت  ،والبخاري يف صحيحه ،رواه مالك يف موطئه ((َشيـ 

حالم يقولون من سفهاء األ ،سنانَيرج يف قوم آخر الزمان أحداث األ)): ويف لفظ قال .اْلسناد
 ،ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية ،ون القرآن ال جياوز تراقيهمؤ يقر  ،خري قول الربية

مام ب اإلو  وقد ب    .(1)(رواه البخاري ((ملن قتلهم يوم القيامةن قتلهم أجر إفأينما لقيتهم فاقتلهم ف
ُج ة  َعَلي ه م  " يف صحيحه:البخاري  يَن بـَع َد إ قَاَمة  احل  د  ََوار ج  َوال ُمل ح   ."اَبُب قـَت ل  اخل 

 هللا شاء إن والصحيح) :طريقة التعامل مع اخلوارج وجواز قتلهم ابتداءم  نماي   ب   م   رمحه اهلل ابن قدامةقال  
 ووعده بقتلهم ،وسلموآله  عليه هللا صلى النيب ألمر جرَيهم على جهازواْل ابتداء قتلهم جيوز اخلوارج نأ

 على يقتلوهنم الذين هللا وعد مبا حلدثتكم ينظروا أن لوال: قال عنه هللا رضي اعليًّ  ن  إف ،هُ لَ تَـ قَـ  ن  مَ  ابلثواب
 به أخرب ما بدليل ؛دمائهم حل يقتضي فعلهم وسوء بدعتهم نوأل ،وسلموآله  عليه هللا صلى حممد لسان
 وأهنم ،ينالد    من ميرقون وأهنم ،واخلليقة اخللق ر  شَ  وأهنم ،ذنبهم م  ظَ ع   من وسلموآله  عليه هللا صلى النيب

 أمر مبن حلاقهمإ جيوز فال ،عاد قتل لقتلهم أدركهم لو أبنه خبارهإو  ،قتلهم على ه  وحث    ،النار كالب
 قتاهلم عن وسلموآله  عليه هللا صلى النيب أصحاب من كثري وتورع ،عنهم ابلكف   وسلموآله  عليه هللا صلى النيب
 .(2)(فيهم بدعة وال

 من عليه املقدور الواحد قتل فأما): رمحه اهلل ابن قدامةا نفس اختيار مرجحم  اهلل رمحه تيمية ابن ويقول
 أمحد، اْلمام عن روايتان مها للفقهاء، قوالن فيه فهذا وحنوهم والرافضة كاحلرورية، اخلوارج

 يندفع مل فإذا... فساد فيه ممن ذلك وحنو مذهبه إَل كالداعية منهم الواحد قتل جيوز أنه والصحيح

                                                           
 :بريوت, الطبعة –املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين: عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممد, دار الفكر  (1)

 (.10/46) ه,1405األوىل, 
 (.10/46د بن حنبل الشيباين للمقدسي )املغين يف فقه اإلمام أمح (2)
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 قتله يف كان أو القول، هذا يظهر مل إذا منهم واحد كل قتل جيب وال. والُ ت  قُ  ابلقتل   إال فسادهم
 .(1)(راجحة مفسدة

 

  

                                                           
 (.28/273الفتاوى ) (1)
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 الفصل الثالث

 قتال اخلوارج ليس من قتال الفتنة فرع يف أن
 قتال اخلوارج وقتال البغاة والفرق بني

 

 .لقد وضح العلماء أن قتال اخلوارج ليس من قتال الفتنة بل هو من القتال احملمود املرغب فيه

َرةَ اقَاَل ): البن حجر "فتح الباري"جاء يف  ََل م ن  ق َتال   :بن ُهبَـيـ  ََوار ج  َأو  َد يث  َأن  ق َتاَل اخل  َويف  احل 
ر ك نيَ  َمُة ف   ،ال ُمش  ف ظُ َواحل  ك  اَلم   يه  َأن  يف  ق َتاهل  م  ح  س  ر ك  طََلُب الر  ب ح   ،رَأ س  َمال  اْل   ل  الش   َويف  ق َتال  َأه 

ََل  ف ُظ رَأ س  ال َمال  َأو   .(1)(َوح 

ر ي   و ) :"ابن أيب شيبةمصنف "يف و  ُد  َي اَّلل ُ َعن هُ عن َأيَب َسع يد  اخل  : هَلَُو  َرض  ََوار ج  يـَُقوُل يف  ق َتال  اخل 
يـ َلم    .(2)(َأَحب  إ يَل  م ن  قـَت ل  الد 

ََوار جُ  فـََهذ ه  ال َمار َقُة ُهمُ ) :بني قتال الفتنةو  الفرق بينهاو  هذه املسألة ابن تيميةووضح  َوقَاتـََلُهم   ،اخل 
ََوار ج  َوتـَبَـ  ُر ب ق َتال  اخل  َم  ََحاد يث  ال يت  ف يَها األ  ُدُقُه بَق ي ُة األ  . َوَهَذا َيص  َلُهم  مم  ا َعل ي  ب ُن َأيب  طَال ب  ني َ َأن  قـَتـ 

ُ َوَرُسولُهُ  ََل اب   ،َيُ ب ُه اَّلل  هن  م  َأو  َوَأن  ال ذ يَن َقاتـَُلوُهم  َمَع َعل ي   َأو  ق   م ن  ُمَعاو يََة َوَأص َحاب ه  َمَع َكو  . حلَ  َق   حل  ََل اب 
؛ َبل  َمَدَح  َوَسل مَ َوآل ه  َصل ى اَّلل ُ َعَلي ه  الن يب    فـََلم  أيَ ُمر   ََوار ج  َدة  م ن  الط ائ َفتَـني   َكَما َأَمَر ب ق َتال  اخل  ل ق َتال  ل َواح  اب 
ُ َعَلي ه  الن يب     نَـُهَما. َوَقد  ثـََبَت َعن  بـَيـ   اْل  ص اَلحَ  َها. م ن  َكَراَهة  ال ق َتال  يف  ال ف نَت  َوالت   َوَسل مَ َوآل ه  َصل ى اَّلل  ح ذ ير  م نـ 

ل ه :  م نَ  َعُه َكَقو  يَحة  َما لَي َس َهَذا َمو ض  ََحاد يث  الص ح  ٌر م نَ  ال َقاع ُد ف يَها خَ َسَتُكوُن ف نَتٌ ))األ   ،ال َقائ م   يـ 
ٌر م نَ  ي َوال َقائ ُم ف يَها َخيـ  ٌر م ن  الس اع يوَ  ،ال َماش  ي َخيـ  َر َمال  ))َوقَاَل:  ((ال َماش  ُك َأن  َيُكوَن َخيـ  يُوش 

َا َشَعَف اجل  َبال  َوَمَواق َع ال َقط ر  يَ  َبُع ِب  ل م  َغَنٌم يـَتـ  ُُروب  ال يت   .((ال ف نَت   ف ر  ب د ين ه  م نَ ال ُمس  ث ُل احل  فَال ف نَتُ م 
َدة  م   ل م نَي، َمَع َأن  ُكل  َواح  نَي َوَطَوائ ف  ال ُمس  ل م  َ ُمُلوك  ال ُمس  الط ائ َفتَـني   ُمل َتز َمٌة ل َشَرائ ع   نَ َتُكوُن بـَني 

ف  نيَ  ََمل  َوص  ُل اجل  ث ُل َما َكاَن َأه  اَلم  م  . ،اْل  س  تَـتَـُلوا ل ُشَبه  َوُأُمور  َعَرَضت  َا اقـ   َوإ من 

                                                           
 (.12/301فتح الباري ) (1)
 (.7/563مصنف ابن أيب شيبة ) (2)
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ل  الط ائ ف  ال ذ يَن ملَ  َيُكونُوا َُيَر  ُموَن الر  اَب فـََهؤُ  ََوار ج  َوَمان ع ي الز َكاة  َوَأه  اَلء  يـَُقاتـَُلوَن َوَأم ا ق َتاُل اخل 
ُخُلوا يف   ُ َعَلي ه   - الن يب      الش َرائ ع  الث اب َتة  َعن  َحىت  يَد  َوَهُؤاَلء  إَذا َكاَن هَلُم  طَائ َفٌة مُم َتن َعٌة َفاَل  ،-َوَسل َم َوآل ه   َصل ى اَّلل 

َهاُز َعَلى َجر َي ه م ، فَإ ن  َهُؤاَلء  إَذا كَ  ب ر ه م  َواْل  ج  ري ه م  َوات  َباُع ُمد  انُوا ُمق يم نَي رَي َب َأن ُه جَيُوُز قـَت ُل َأس 
ُدوُهم  يف  ب اَلد ه م  ل ق َتاهل  م  حَ ب   ل م نَي َأن  يـَق ص  ُكوَن ىت  يَ ب اَلد ه م  َعَلى َما ُهم  َعَلي ه  َفإ ن ُه جيَ ُب َعَلى ال ُمس 

 .(1)(الد  يُن ُكل ُه َّلل    

 :ابن تيميةلشيخ اإلسالم " املسائل واألجوبة"جاء يف و 

كان قتاهُلم   - ن الذين قاتَلهم علي بن أيب طالبأهل  النهروا -واعلم أن قتاَل اخلوارج املارقة  )
هم، وقد   اتفق الصحابة واألئمُة  مما أمر هللا به ورسولُه، وكان علي  حمموًدا مأجورًا ُمثَااًب على ق تال ه إاي 

م خبالف قتال  الفتنة، فإن النص  قد دل  على أن ترَك القتال  فيها كان أفضَل؛ لقوله  ُ َصل  على قتاهل  ى اَّلل 

[ املاشي، واملاشي ستكوُن فتنة القاعُد فيها خري من ]القائم، والقائم فيها خري من)): َوَسل مَ َوآل ه  َعَلي ه  
بني و  اخللط بينهو  ,كثري من اخللط يف مسألة قتال اخلوارج منشأ يةابن تيمويوضح ، ((خري من الساعي

 ،دخل بعض الفقهاء هذه القضااي مع بعضها دون حترير ملناط كل واحد منهاأحيث  ،قتال البغاة
قد استغل ذلك كذلك بعض علماء السلطان يف إدخال كل خارج على السلطان يف معىن و 

 اخلوارج شيءو  ؛ فالبغاة شيءبد من التحريرأو إسقاط أحكام البغاة على اخلوارج فال ،اخلوارج
 .(2)(ا ما مل يرافق ذلك بدعة اخلوارجليس كل من خرج على اْلمام خارجيًّ و  ،خرآ قتال الفتنة شيءو 

َق   ُكل  ه  َواَل َيُكوُن ) :"جمموع الفتاوى"قال يف  حل  َن ب ُكل   َما َجاَء م ن  ع ن د  اَّلل   َونُق ر  اب  م  َنا َأن  نـُؤ  َعَليـ  فـَ
ل  َوَذل َك ُهَو ات  َباُع ال ك َتاب   ُلُك ُسُبَل ال ع ل م  َوال َعد  ؛ َبل  َنس  َوالس ن ة ؛ فََأم ا لََنا َهًوى َواَل نـََتَكل ُم ب َغري   ع ل م 

. مَ  ت اَلف  خ  َق   ُدوَن بـَع ض  فـََهَذا َمن َشأُ ال ُفر َقة  َواال   ن  متََس َك ب بَـع ض  احل 

ََذا لَ  ي ةً  ال ُفَقَهاء  ُوُجوَب ال ق َتال   م ا اع تَـَقَدت  َطَوائ ُف م نَ َوهل  ه  " ف يَما َمَع َعل ي   َجَعُلوا َذل َك "قَاع َدًة ف ق 
َمام  ب َتأ و يل  إَذا َخَرَجت  طَائ َفٌة َعلَ  َمامُ  رَاَسَلُهمُ  ،َسائ غ  َوه َي ع ن ُدهُ  ى اْل   فَإ ن  ذََكُروا َمظ ل َمًة َأزَاهَلَا  ،اْل  

ُهم   َهًة بـَيـ نَـَها ،َعنـ  ل م نَي. ثُ  إنـ ُهم  َأد خَ  ،َوإ ن  ذََكُروا ُشبـ   ُلوافَإ ن  َرَجُعوا َوإ ال  َوَجَب ق َتاهُلُم  َعَلي ه  َوَعَلى ال ُمس 

                                                           
 (.28/550جمموع الفتاوى ) (1)
 -أبو عبد اهلل حسني بن عكاشة, الفاروق احلديثة للطباعة والنشراملسائل واألجوبة لشيخ اإلسالم ابن تيمية, حتقيق:  (2)

 .(86)ص ,م2004 -ه  1425القاهرة, الطبعة: األوىل, 
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د  يق  ل َمان ع ي الز َكاة  ق َتاَل اليف  َهذ ه  ال َقاع َدة  " "؛ َوَصاُروا ف يَمن  ي   ل ل َخَوار ج  ال َمار ق نيَ ق َتاَل َعل  "و "ص  
ل م نَي م نَ يـَتَـوَ  َُلَفاء  َوَغري  ه م  جَي   َل  أُُموَر ال ُمس  ل  َمن  ال ُمُلوك  َواخل  َل ال َعد  ثُ   ،َقُدوُه ل َذل كَ اع تَـ  َعُلوَن َأه 

َنة  ال َمن ه ي   َعن هُ  َ ق َتال  ال ف تـ  ٌر م ن  ف ع ل ه   ؛جَي َعُلوَن ال ُمَقات ل نَي َلُه بـَُغاًة اَل يـَُفر  ُقوَن بـَني  َكَما   ،َواَل ذ ي تـَر ُكُه َخيـ 
َُلَفا َ ال ُمُلوك  َواخل  َباع ه م ؛يـََقُع بـَني  َم ني  َوال َمأ ُمون  وَ َكاق ت    ء  َوَغري  ه م  َوَأتـ  ََوار ج  َتال  األ  َ ق َتال  "اخل  َا؛ َوبـَني  " َغري  مه 

ة  َوال ُمَناف ق نَي "كاملزدكية" َوحَن و ه م ،احلرورية َوال   ل   ُمر َتد  َص ل  م ن  رَأ ي  بـَع ض  فـَُقَهاء  َأه  َوَهَذا جتَ ُدُه يف  األ 
َباع ه م   ل   ،ف ع ي   َوَأص َحاب ه  ثُ  الش ا ،ال ُكوَفة  َوَأتـ  ثُ  َكث ري  م ن  َأص َحاب  َأمح َد ال ذ يَن َصنـ ُفوا اَبَب ق َتال  َأه 

َوال  ُأولَئ َك جتَ ُدُهم  َهَكَذا نـ  َوال  ال ُمَزين، واملزين َنَسَج  ،ال بَـغ ي  َنَسُجوا َعَلى م  نـ  فَإ ن  اخلرقي َنَسَج َعَلى م 
َسن   َوال  خُم َتَصر  حُمَم د  ب ن  احلَ  نـ  . َوا ،َعَلى م  ل ُمَصن  ُفوَن يف  َوإ ن  َكاَن َذل َك يف  بـَع ض  التـ ب و يب  َوالتـ ر ت يب 

َكام   َح  ََوار   األ  يًعايَذ ُكُروَن ق َتاَل ال بُـَغاة  َواخل  ُ َعَلي ه  َصل ى االن يب     َولَي َس َعن   ،ج  مجَ  " ة  ق َتال  ال بُـَغايف  " َوَسل مَ َوآل ه  َّلل 
ثَر  ب ن  َحك يم   ُضوٌع. َحد يٌث إال  َحد يَث َكو   َعن  اَنف ع  َوُهَو َمو 

يح  ال ُبَخار ي   َوال َد يث  ال ُمَصنـ َفُة م ث ُل: َصح  ل  الر  د ة  َوَأم ا ُكُتُب احل  س َنن  فـََلي َس ف يَها إال  ق َتاُل َأه 
ََوار ج   َواء   ،َواخل  َه  ُل األ  َمام  َأمح َد َوحَن و ه . وََكَذل َك  الس ن ة  ال َمن ُصوَصُة َعن   وََكَذل َك ُكُتبُ  ،َوُهم  َأه   -اْل  

َواء   ،ُب ق َتال  ال بـَُغاة  ُكُتُب َمال ك  َوَأص َحاب ه  لَي َس ف يَها ابَ   -ف يَما َأُظن   َه  َل األ  َل الر  د ة  َوَأه  َا ذََكُروا َأه   ،َوإ من 
ُل الث اب ُت ب ك َتاب  اَّلل   َوُسن ة  َرُسول ه   َص  َ  ،َوَهَذا ُهَو األ  الش ر يَعة    ال ق َتال  ل َمن  َخَرَج َعن  َوُهَو ال َفر ُق بـَني 

ُ َعَلي ه  َصل  فـََهَذا ال ذ ي َأَمَر ب ه  الن يب    ،َوالس ن ة    .َوَسل مَ َوآل ه  ى اَّلل 

فَار َتَكَب  ،َوَأم ا ال ق َتاُل ل َمن  ملَ  ََي ُرج  إال  َعن  طَاَعة  إَمام  ُمَعني   فـََلي َس يف  الن ُصوص  َأم ٌر ب َذل كَ 
َو ُلوَن   اذ يَر:َثاَلثََة حمََ األ 

َو لُ ا ُلُه أل  ثـ  ن ُه َوم   - يف  الس ن ة  َوالش ر يَعة   -: ق َتاُل َمن  َخَرَج َعن  طَاَعة  َمل ك  ُمَعني   َوإ ن  َكاَن َقر يًبا م 
َاق   ف رت  َنُة.  ،ل ُوُجود  اال  َاُق ُهَو ال ف تـ  ف رت   َواال 

َ ال ُمر تَ وَالث اين   َ َهُؤاَلء  َوبـَني  و يَُة بـَني  .: الت س  اَلم   د  يَن َعن  بـَع ض  َشَرائ ع  اْل  س 

َ ق َتال  وَالث ال ثُ  َ َهُؤاَلء  َوبـَني  و يَُة بـَني  ََوار ج  ال َمار ق نَي م نَ  : الت س  ُم م ن   اخل  اَلم  َكَما مَي ُرُق الس ه  اْل  س 
ُُمور  َوأيَ   َواء  ال ُمُلوك  َوُواَلة  األ  ُخُلوَن يف  َكث ري  م ن  َأه  ََذا جتَ ُد ت ل َك الط ائ َفة  يَد  ل ق َتال  الر م ي ة ؛ َوهل  ُمُروَن اب 

َع َدائ ه م   ُل ال َعد   ،َمَعُهم  أل  ب نَي ل بَـع ض   ،ل  َوُأولَئ َك ال بُـَغاةُ ب َناًء َعَلى َأنـ ُهم  َأه  َن ز َلة  ال ُمتَـَعص   َوُهم  يف  َذل َك مب 
َيَخة  َعَلى نَُظَرائ ه م   ؛َأو  َأئ م ة  ال َكاَلم   ؛َأئ م ة  ال ع ل م   َق  َمَعُهم   ،َأو  َأئ م ة  ال َمش  َأو  َأنـ ُهم  َأر َجُح  ؛ُمد ع نَي َأن  احل 



124 
 

ََوى َقد   ت َهاد   ِب  ج  ال  ري  اَل اب  ُم ة  َوُعب اد َها َوأَُمَرائ َها  ،َيُكوُن ف يه  أتَ و يٌل ب تَـق ص  َوَهَذا َكث رٌي يف  ُعَلَماء  األ 
َناد َها َل وَ  َوُهَو م نَ  ،َوَأج  َل؛ فَإ ن ُه اَل َحو  َأُل اَّلل َ ال َعد  َة إال  ب ه . ال َبأ س  ال ذ ي ملَ  يـُر َفع  م ن  بـَي ن َها؛ فـََنس  اَل قـُو 

َذَ  َل الس ن ة  َوهل  . َوجتَ ُد َهُؤاَلء  إَذا ُأم  ا َكاَن َأع َدُل الط َوائ ف  "َأه  َد يث   ُروا ب ق َتال  َمن  َمَرَق م نَ " َأص َحاَب احل 
اَلم  َأو  ار َتد  َعن  بـَع ض  َشَرائ ع ه   ريَة   ؛اْل  س  ىَب  أيَ ُمُروَن َأن  ُيَساَر ف يه  ب س  َعل ي   يف  ق َتال  طَل َحَة َوالز بـَري  ؛ اَل ُيس 

ريٌ  ،َواَل جُي َهُز هَلُم  َعَلى َجر يح   ،َواَل يـُغ َنُم هَلُم  َمالٌ  ،هَلُم  ُذر  ي ةٌ  َتُل هَلُم  َأس  رُُكوَن َما َأَمَر ب ه  الن يب    ،َواَل يـُق  َويـَتـ 
ُ َعَلي ه   ََوار ج  َوَما َأَمَر اَّلل ُ ب ه  َرُسوَلهُ  ،َوَسل مَ  َوآل ه   َصل ى اَّلل  َوَساَر ب ه  الص  د  يُق يف  ق َتال   ،َوَساَر ب ه  َعل ي  يف  ق َتال  اخل 

َ مَ  ؛َمان ع ي الز َكاة   َنُه م نَ َفاَل جَي َمُعوَن بـَني  ل م نيَ  ا فـَر َق اَّلل ُ بـَيـ  َ ال ُمس  يئ نَي؛  ال ُمر َتد  يَن َوال َمار ق نَي َوبـَني  ال ُمس 
 َ َنُه م نَ َويـَُفر  ُقوَن بـَني  ُ  َما مَجََع اَّلل ُ بـَيـ  . َوَاَّلل  َئ م ة  ال ُمتَـَقات ل نَي َعَلى ال ُمل ك  َوإ ن  َكاَن ب َتأ و يل  ال ُمُلوك  َواأل 

 .(1)(ُسب َحانَُه َوتـََعاََل َأع َلمُ 

ل م  يف  )أيضما:  "جمموع الفتاوىيف " جاءو  ُ َعلَي ه  َأن  الن يب   ))َأيب  َسع يد :  بـَع ض  الط ُرق  َعن  َول ُمس  َصل ى اَّلل 

ًما َيُكونُوَن يف  أُم ت ه  ََي ُرُجوَن يف   َوَسل مَ َوآل ه   ل يقُ  ؛الن اس   فـُر َقة  م نَ ذََكَر قـَو  يَماُهم  الت ح  َشر   :ثُ  قَالَ  ،س 
َل ق   َل ق   ؛اخل  تـُُلُهم  َأد ىَن الط ائ َفتَـ  ،َأو  م ن  َشر   اخل  َق   يـَق  لَ  ((ني   إََل احل   قَاَل َأبُو َسع يد : َأنـ ُتم  قـَتَـل ُتُموُهم  اَي َأه 

تُـُلُهم  َأقـ َربُ ))َويف  َلف ظ  َلُه:  ،ال ع َراق   ق    تـَق  َد يُث  ((الط ائ َفتَـني   إََل احلَ  يح  َوَهَذا احل  َمَع َما ثـََبَت يف  الص ح 
َرَة َأن  الن يب    ُ َعَلي ه  َعن  َأيب  َبك  ُ ب ه   ؛إن  اب ين  َهَذا َسي  دٌ ))قَاَل ل ل َحَسن  ب ن  َعل ي  :  َوَسل مَ َوآل ه  َصل ى اَّلل  َوَسُيص ل ُح اَّلل 

َ طَائ َفتَـني   عَ  م ن نيَ  ظ يَمتَـني   م نَ بـَني  َنةً  (؛(ال ُمؤ  م  َوَأن  اص ط اَلَح الط ائ َفتَـني     ،فـَبَـني َ َأن  ك اَل الط ائ َفتَـني   َكاَنت  ُمؤ 
َسُن َكاَن َأَحب  إََل اَّلل   ُسب َحانَُه َوَرُسول ه   ُ َعَلي ه  َكَما فـََعَلُه احلَ  َما َوَأن  اق ت َتاهلَُ  ،اق ت َتاهل  َما م ن   َوَسل مَ َوآل ه  َصل ى اَّلل 

َق   م ن  ُمَعاو يََة َوَأص حَ  َرُب إََل احل  َوَأن  ق َتاَل  ،اب ه  َوإ ن  ملَ  َيُكن  َمأ ُمورًا ب ه  فـََعل ي  ب ُن َأيب  طَال ب  َوَأص َحابُُه َأقـ 
ََوار ج  مم  ا َأَمَر ب ه   ُ َعَلي ه  اخل  َئ م ُة.َتاهل   َول َذل َك اتـ َفَق َعَلى ق   ،َوَسل مَ َوآل ه  َصل ى اَّلل   م  الص َحابَُة َواأل 

َوَار جُ هَلُ َوَهُؤاَلء   َاءٌ اخل  ََكان  : "احلروريةيـَُقاُل هَلُمُ  م  َأمس  َنـ ُهم  َخَرُجوا مب  َويـَُقاُل هَلُم   ،يـَُقاُل َلُه َحُرورَاءُ  " أل 
َن  َعل يًّا قَاتـََلُهم   ُل النهروان: أل  َناف ه م  "اْلابضية"  َأه  َباُع َعب د  اَّلل   ب ن  إاَبض  ُهَناَك َوم ن  َأص  " "األزارقةو ،َأتـ 

َز َرق   َباُع اَنف ع  ب ن  األ  َلة  َداتُ الن جَ "و ،َأتـ  َل ال ق بـ  " َأص َحاُب جَن َدَة احلروري. َوُهم  َأو ُل َمن  َكف َر َأه 

                                                           
 (.451-4/450جمموع الفتاوى ) (1)
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لذ نُوب   نَُه هُ  ،اب  َا يـََرو  َلة  ب َذل كَ  ،الذ نُوب   م نَ م  َبل  مب  ل  ال ق بـ  َتَحل وا د َماَء َأه  َفَكانُوا َكَما نـََعتَـُهم  الن يب    ،َواس 
ُ َعَلي ه    .(1)(ل مَ َوسَ َوآل ه  َصل ى اَّلل 

ن نَي َعل ي  ب ُن َأيب  طَال ب  َوَمن  َمَعُه م ن  ): "جمموع الفتاوى"ويف  م  َوَهُؤاَلء  َأو ُل َمن  قَاتـََلُهم  َأم رُي ال ُمؤ 
ُ َعَلي ه  َأص َحاب  َرُسول  اَّلل    َتَحل وا د َماَء  َلم ا َخَرُجوا َعن   قَاتـََلُهم  حبرورا ؛َوَسل مَ َوآل ه  َصل ى اَّلل  ََماَعة  َواس  الس ن ة  َواجل 

ل م نَي. فـَقَ  َية  ال ُمس  نَي َوَأم َواهَلُم ؛ فَإ نـ ُهم  قـَتَـُلوا َعب َد اَّلل   ب َن خباب َوَأَغاُروا َعَلى َماش  ل م  رُي ال ُمس  اَم َأم 
م ن نَي َعل ي  ب ُن َأيب  طَال ب  َوَخَطَب الن اَس َوذََكرَ  َد يثَ  ال ُمؤ  َم َوالَ  ،احل   ؛َوذََكَر َأنـ ُهم  قـَتَـُلوا َوَأَخُذوا األ 

َتَحل  ق َتاهَلُم   اَلفَت ه  َأم ًرا َعامًّا َكاَن َأع َظَم ع ن َدُه م ن  ق َتال   ،َوَفر َح ب َقت ل ه م  فـََرًحا َعظ يًما ،فَاس  َوملَ  يـَف َعل  يف  خ 
. َوُهم  َكانُوا يَُكف  ُرو  ََوار ج  ل م نيَ اخل  ل ُقر آن  يف   ،َن مُج ُهوَر ال ُمس  َحىت  َكف ُروا ُعث َماَن َوَعل يًّا. وََكانُوا يـَع َمُلوَن اب 

ُ َعَلي ه   هللا   َواَل يـَت ب ُعوَن ُسن َة َرُسول   ،َزع م ه م   َعُلُه ال يت  َيظُن وَن َأنـ َها خُتَال ُف ال ُقر آَن. َكمَ  َوَسل مَ َوآل ه  َصل ى اَّلل  ا يـَف 
ل  ال ب دَع    .(2)(َرة  ع َباَدهت  م  َوَوَرع ه م  َمَع َكثـ   -َسائ ُر َأه 

م ن نَي ل ل ُكف ار  ) :"منهاج السنة النبوية" وقال يف َن ال ُمؤ  م ر  اَّلل   َوَأم ر  َرُسول ه  م  فَال ق َتاُل ال ذ ي َكاَن أبَ 
، َكانُوا  ََوار ج  َر م ن  َوال ُمر َتد  يَن َواخل  َوى َوالص بـ  ا َوَصبَـُروا، فَإ ن  التـ ق  ًرا َعظ يًما[إ َذا اتـ َقو  ف يه  َمن ُصور يَن ]َنص 

ميَان  ال ذ ي ُعل  َق ب ه  الن ص رُ  حَت ق يق    .(3)(اْل  

ح ر ور ي ة قد ثبت قتاهلم بسنة النيب  الْ واخلالصة ف
, واتفاق أصحابه, ومل يكن قتاهلم وسلموآله صلى اهلل عليه 

 وسلم وآله صلى اهلل عليهقتال فتنة كالقتال الذي جرى بني فئتني عظيمتني يف املسلمني, بل قد ثبت عن النيب 
هللا به  حُ صل  يُ ، وسَ دٌ ي   إن ابين هذا سَ )) :يف احلديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه قال للحسن ابنه

على حني فرقة من  مارقةٌ  مترقُ )): وقال يف احلديث الصحيح ،(4)((املسلمني نَ م   عظيمتني   بني فئتني  
ما فعله احلسن من ترك القتال إما  هبذا على أن   فدل  ؛ ((املسلمني، فتقتلهم أدىن الطائفتني إَل احلق

على ترك واجب أو مستحب, ودل احلديث اآلخر  وسلموآله صلى اهلل عليه واجبما أو مستحبما, مل يدحه النيب 
على أن الذين قاتلوا اخلوارج وهم علي وأصحابه, كان أقرب إىل احلق من معاوية وأصحابه, وأن قتال 

                                                           
 (.7/481جمموع الفتاوى ) (1)
 (.28/473جمموع الفتاوى ) (2)
 (.7/21منهاج السنة النبوية ) (3)
 (.2/962للحسن بن علي رضي اهلل عنهما ) سلمو  آلهصلى اهلل عليه و رواه البخاري باب قول النيب  (4)
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 ليس قتاهلم كالقتال يف اجلمل وصفني, الذي ليس فيه أمر من النيب وسلموآله صلى اهلل عليه اخلوارج أمر به النيب 
 .وسلم وآلهصلى اهلل عليه 

وهنا يف الشام مل يبدأ اجملاهدون بقتال هذه الشرذمة من خوارج الدولة إال بعد اإلعذار  :أقول
حىت خرجوا وعدواهنم ولكن القوم استمروا يف طغياهنم  ,واإلنذار واحملاججة واملناظرة والبيان والتوضيح

مع  سلمو  آلهصلى اهلل عليه و فما كان من اجملاهدين إال العمل بسنة النيب  ,تفجريماو  تكفريما و على اجملاهدين تقتيالم 
ألهنم علموا أن الفتنة  ,ال تأخذهم يف ذلك لومة الئم ؛والسري فيهم سنة اخللفاء الراشدين ,اخلوارج

 ,, نسأل اهلل أن يقطع دابرهمتعبث يف دماء املسلمني دون حساب احلقيقية هي يف ترك هذه العصابة
 .وقوتهويكفينا شرهم حبوله 
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 الفصل الرابع

 نكتة الرتغيب يف قتال اخلوارج
 وذلك نتيجة الضرر ؛ا على قتال املشركنيمم د  ق  م   العلماء هد  بل ع   ,الشرع يف قتال اخلوارجرغب 

ََوار َج لَ )) :ابن حجرقال احلافظ  ,تفسد الدين والدنيا فهي ؛إلفساد احلاصل من هذه املارقةوا ا م  اخل 
َل الذ  م ة  ف ر مَ ُموا ب كُ كَ حَ  د ه م   :فـََقاُلوا ،ن خالفهم استباحوا د َمائ ه م  َوتـَرَُكوا َأه  َوتـَرَُكوا  ،نَف ي هَلُم  ب َعه 

ر ك نيَ  ل م نيَ  ،ق َتاَل ال ُمش  تَـَغُلوا ب ق َتال  ال ُمس  يَن  ،َواش  ُه ال  ال ذ  ملَ  تـَن َشر ح  َوَهَذا ُكل ُه م ن  آاَثر  ع َباَدة  اجل 
َن ال ع ل م   ،ُصُدورُُهم  ب ُنور  ال ع ل م   َب ل  َوث يق  م  وََكَفى َأن  رَأ َسُهم  َرد  َعَلى َرُسول  اَّلل   َأم َرُه  ،َوملَ  يـََتَمس ُكوا حب 

َو ر   َأُل اَّلل َ الس اَلَمةَ  ،َوَنَسَبُه إ ََل اجل  َرةَ اقَاَل  ،َنس  َد   :بن ُهبَـيـ  ََل م ن  ق َتال  َويف  احل  ََوار ج  َأو  يث  َأن  ق َتاَل اخل 
ر ك نيَ  اَلم   ،ال ُمش  س  ف َظ رَأ س  َمال  اْل   َمُة ف يه  َأن  يف  ق َتاهل  م  ح  ر ك  طََلُب الر  ب ح   ،َواحل  ك  ل  الش   َويف  ق َتال  َأه 

ََل  ف ُظ رَأ س  ال َمال  َأو   .(1)((َوح 
حدثنا وكيع عن ) :ابن أيب شيبةمصنف يف لف يف ذلك كما السثار عن وقد جاءت بعض اآل

يعين  داه هكذاوي :عكرمة بن عمار عن عاصم بن مشخ قال: مسعت أاب سعيد اخلدري يقول
 هللا عبد إن بل. (2)"ن قتال عدهتم من أهل الشركم   إيل   قتال اخلوارج أحب  "لَ  :ترتعشان من الكرب

 .(3)(يقاتلهم ملن األموال من العطااي جيزل كان عنهما هللا رضي الزبري بن
وهذا  ,يشوههاة والشريعة أمام من حيرفها و ن  الس  عن  ب  كما رغب العلماء يف قتال اخلوارج ألنه ذ  

و جهاد أويل البصائر من املؤمنني, وه ,وجهاد املنافقني ,وجهاد احلجة والبيان ,من جنس جهاد العلماء
ا ي ا  تـََعاََل:)قَاَل  :ابن القيمقال   و م ْأو اه مْ  ع ل ْيه مْ  و اْغل ظْ  و اْلم ن اف ق ني   اْلك ف ار   ج اه د   الن يب    أ ي  ه 

ري   و ب ْئس   ج ه ن م   ُم ة     اْلم ص  َهاُد َخَواص   األ  َهاد  ال ُكف ار ، َوُهَو ج  َهاُد ال ُمَناف ق نَي َأص َعُب م ن  ج  َفج 

                                                           
 (.12/301فتح الباري ) (1)
 (.7/553ابن أيب شيبة ) (2)
 (.3/146) "تاريخ ابن خلدون"انظر  (3)
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،َوَورَثَة   َقَـ  الر ُسل  ، َوال ُمَشار ُكوَن ف يه  َوال ُمَعاو نُوَن َعَلي ه  َوإ ن  َكانُوا ُهُم األ  َراٌد يف  ال َعاملَ  ل  نَي َوال َقائ ُموَن ب ه  َأفـ 
رًا( َع َظُموَن ع ن َد اَّلل   َقد   .(1)َعَدًدا فـَُهُم األ 

َُمي  وعن   د وَن َحد يَث َرُسوُل اَّلل   أَلن  َأغ ُزَو َهُؤاَلء  ال ذ يَن يـَرُ )َواَّلل   :    شيخ البخاري    ق ال   د ي  احل 
) َراك  َن اأَلَتـ  تـَُهم  م   .(2)َأَحب  إ يَل  م ن  َأن  َأغ ُزَو ع د 

ومع ذلك  ,وقد يتعجب املرء من كالم أهل العلم يف هذا األمر رغم أن مجهورهم مل يكفر اخلوارج
جييبنا شيخ اإلسالم ابن تيمية على هذا بأن شرهم على املسلمني و  ,قتاهلم أوىل من قتال املشركني جعلوا

 خرة.فال بد من التمييز بني أحكام الدنيا واآل ,أكثر وأذاهم أشد

 :رمحه اهلل ابن تيميةإلسالم قال شيخ ا
َلى حَت َت َأد  )) )َوَما ُرو َي م ن  َأنـ ُهم   تـ  ُر قَت يل  مي  َشر  قـَ َد يث  ال ذ ي  ((َمن  قـَتَـُلوهُ  الس َماء ، َخيـ  يف  احل 

ُرهُ َرَواُه َأبُو أَُماَمَة، رَ  ل م نَي م ن  َغري  ه م ، فَإ نـ ُهم  ملَ  َيُكن  َأَحٌد َواُه الرت   م ذ ي  َوَغيـ  ، َأي  َأنـ ُهم  َشر  َعَلى ال ُمس 
ُهم : اَل  نـ  ل م نَي م  ل م  ملَ   ال يَـُهوُد َواَل الن َصاَرىَشرًّا َعَلى ال ُمس  ؛ فَإ نـ ُهم  َكانُوا جُم َته د يَن يف  قـَت ل  ُكل   ُمس 

نَي َوَأم َواهل  م  َوقـَت ل  َأو اَلد ه م ، ُمَكف  ر يَن هَلُم ، وََكانُوا ل م  ل  نَي ل د َماء  ال ُمس  َتح  ُمَتَدي  ن نَي ب َذل َك  يـَُواف ُقُهم ، ُمس 
ُم ال ُمض   ل َعظ م   َعت ه  ل ه م  َوب د  ُهم  َوَمَع َهَذا فَالص َحابَُة  ،ل ة  َجه  ُ َعنـ  َي اَّلل  َسان  ملَ  يَُكف  ُروُهم ،  َرض  َوالت اب ُعوَن هَلُم  إب  ح 

، َبل  اتـ َقُوا اَّلل َ ف   ل  َواَل ف ع ل  ا َعَلي ه م  ب َقو  ريَة  َواَل َجَعُلوُهم  ُمر َتد  يَن، َواَل اع َتَدو  ُم الس   يه م ، َوَساُروا ف يه 
يَعة  َوال ُمع َتز لَ  َواء  م َن الش   َه  ل  ال ب دَع  َواأل  تَـني   ة  ال َعاد َلة . َوَهَكَذا َسائ ُر ف َرق  َأه  ؛ َوَغري  ه م  َفَمن  َكف َر الث  نـ 

، َمَع َأن   ُكل ُهم  فـََقد  َخاَلَف ال ك َتاَب َوالس ن ةَ  ب ع نَي ف ر َقةً َوالس   َسان  َاَع الص َحابَة  َوالت اب ع نَي هَلُم  إب  ح  َوإ مج 
تَـني   َوالس   ُرُه َأو  َحد يَث الث  نـ  ُرُه َلك ن  َحس َنُه َغيـ  يَحني  ، َوَقد  َضع َفُه اب ُن َحز م  َوَغيـ  ب ع نَي ف ر َقًة لَي َس يف  الص ح 

َاك مُ  . َصح َحُه، َكَما َصح َحُه احل  ، َوُرو َي م ن  ُطُرق  ُل الس َنن  ُرُه، َوَقد  َرَواُه َأه   َوَغيـ 
لُُه:  َدٌة يف  اجل َ ))َولَي َس قـَو  ُعوَن يف  الن ار  َوَواح  َتان  َوَسبـ  ل ه  تـََعاََل:أب َ  ((ن ة  ث نـ   ال ذ ين   إ ن    ع َظَم م ن  قـَو 

ا اْلي ت ام ى أ ْمو ال   ي ْأك ل ون   ل ه :  س ع ريما و س ي ْصل ْون   ن ارما ب ط وهن  مْ  يف   ي ْأك ل ون   إ من  ا ظ ْلمم  و م نْ   َوقـَو 
ريما الل ه   ع ل ى ذ ل ك   و ك ان   ن ارما ن ْصل يه   ف س ْوف   و ظ ْلمما ع ْدو انما ذ ل ك   ي  ْفع لْ  ثَاُل َذل َك م َن  ي س  ، َوَأم 

                                                           
 -مكتبة املنار اإلسالمية  -زاد املعاد يف هدي خري العباد: حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل, مؤسسة الرسالة  (1)

 (.3/5) م,1986-ه1407 ,الرابعة عشرة :عبد القادر األرناؤوط, الطبعة -الكويت, حتقيق: شعيب األرناؤوط  -بريوت
  (.2/71) ذم الكالم وأهله (2)
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م َكان  َأن ُه اَتَب، َأو    ،َذل َك الن ارَ  الن ُصوص  الص ر ََية  ب ُدُخول  َمن  فـََعلَ  لن ار  ْل   َهُد ل ُمَعني   اب  َمَع َهَذا َفاَل َنش 
َّلل   َكاَنت  َلُه َحَسَناٌت حَمَت  َسي  َئاتَُه، َأو  َكف َر اَّلل ُ َعن ُه مب ََصائ َب َأو  َغري   َذل َك َكَما تـََقد َم، َبل   م ُن اب  ال ُمؤ 

َق  كَ  َوَرُسول ه   طََأ َوملَ  يـَع ر ف  احل  َق   َوَما َجاَء ب ه  الر ُسوُل، إ َذا َأخ  ًرا، ال ذ ي َقَصَد ات  َباَع احل  اَن اَبط ًنا َوظَاه 
َرة  م َن ال ُمتَـ  خ  ََل َأن  يـَع ذ رَُه اَّلل ُ يف  اآل  لذ ن ب  َأو  ق  ل  َعم  د  ال َعامل   اب  َتح  ، ؛ َفإ ن  َهَذا َعاص  ُمس  ل َعَذاب  ب اَل رَي ب 

َطَ  ُم ة  َعن  اخل  َذ ه  األ  ،َوَأم ا َذل َك فـََلي َس ُمتَـَعم  ًدا ل لذ َنب  َبل  ُهَو خُم ط ٌئ، َواَّلل ُ َقد  جَتَاَوَز هل  َيان   أ  َوالن  س 
ل م نَي، َوإ ن  كَ  نـ َيا َتُكوُن ل َدف ع  َضَرر ه  َعن  ال ُمس  ًرا مم  ن  ملَ  يـَُعاَقُب، َكَما َوال ُعُقوبَُة يف  الد  َرة  َخيـ  خ  اَن يف  اآل 

ل   َن ال يَـُهود  َوالن َصاَرى. َوال ُمس  ُل الذ  م ة  م  ل ُم ال ُمتَـَعد  ي ل ل ُحُدود ، َواَل يـَُعاَقُب َأه  يف   مُ يـَُعاَقُب ال ُمس 
ُهم   نـ  ٌر م  َرة  َخيـ  خ  َقىاآل  َعة  يـَبـ  ُب ال ب د  ُدُر َعن   ، َوَأي ًضا َفَصاح  ََواه  اَل د اَينًَة، َوَيص  ُب َهًوى يـَع َمُل هل  َصاح 

ق  ال ُعُقوبََة يف   َتح  ث ُل َهَذا َيس  َق   ال ذ ي َُيَال ُفُه َهَواُه، فـََهَذا يـَُعاق ُبُه اَّلل ُ َعَلى َهَواُه، َوم  َرة . احل  خ  نـ َيا َواآل  الد 
ََوار ج   َلُه تـََعاََل:َوحَن َوُهم  َكَما ُرو َي َعن  َسع د  ب ن  َأيب  َوق اص  َأن ُه قَ  َوَمن  َفَسَق م َن الس َلف  اخل   اَل ف يه م  قـَو 

 ل   و م ا ق ني إ ال   ب ه   ي ض  يث اق ه   ب  ْعد   م نْ  الل ه   ع ْهد   ي  ن ْق ض ون   ال ذ ين   اْلف اس   ب ه   الل ه   أ م ر   م ا و ي  ْقط ع ون   م 
د ون   ي وص ل   أ نْ  ر ون   ه م   أ ول ئ ك   األ ْرض   يف   و ي  ْفس  ي َما إ َذا د  َيُكوُن َهَذا َقَصَدُه، اَل فـَقَ   اخْل اس  س 

ل ُم ال ذ ي يـَُقات ُل ال ُكف اَر َقد   اُس، َفَكاَن مم  ن  َيط ُلبُ تـََفر َق الن   الر  اَيَسَة َلُه َوأل َص َحاب ه . َوإ َذا َكاَن ال ُمس 
ل  ال ب دَع  ال ذ يَن َيَُ  ه  ي ًة َور اَيًء، َوَذل َك لَي َس يف  َسب يل  اَّلل  ، َفَكي َف أبَ  ُموَن يـَُقات ُلُهم  َشَجاَعًة َومحَ  اص 

َواَءُهم  ب َغري   ُهَدى ويقاتلون عليها؟ فَإ نـ هُ  َا يـَُعاقـَُبوَن َلم ا اتـ بَـُعوا َأه  ي ًة، َوُرمب  َعُلوَن َذل َك َشَجاَعًة َومحَ  م  يـَف 
تَـَهُدوا ف يه ( َطَأ  ال ذ ي اج  ق فهو يوف   ؛بهةش   كل    زيل  الذي ي   هذا الكالم   فتأملْ . (1)م َن اَّلل  ، اَل ل ُمَجر د   اخل 

خرة اليت هلا بني أحكام اآلعتداء و ر حبسب درجة اإلفساد واالالدنيوية اليت تقوم على الظاهبني األحكام 
فامتنعوا عن اجلهاد  ,خرةوإمنا احتار الناس جلعلهم أحكام الدنيا تستلزم أحكام اآل ,موازين خاصة

 .واضح وجهل ,وهذا ورع فاسد ,ينهبونون و ل  قت   ادقني ومغررين رغم أهنم ي  الواجب حبجة وجود أناس ص
ومع , كي ال نقع يف هذا األمر  ,اعلى صدقهم وشدة عبادهتم مسبقم  عليه الصالة والسالما املصطفى ن  ه  ب   وقد ن   

, لكن يزان العام  األخري األخروي, فاخلوارج أقل  جرية من الكفار يف املذلك أمر بقتاهلم أشد القتال
بل ال  من احملن والباليا فهم أعظم شر ا من الكفار, وما يوقعون هبم ,بالنسبة ملا يعاين منهم املسلمون

 فت  ق د م عقوبتهم يف الدنيا قبل غريهم. خيلص الكفار إىل املسلمني كما خيلص إليهم هؤالء,
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 الفصل اخلامس
 ألةــــسـم

 أحكام اجلنود داخل هذه اجلماعة املارقة
 :؛ فيقول(البعض يتساءل عن حكم )املارقةوبعد هذا البيان ألصول اخلوارج املارقة وصفاهتم, فإن 

هل هم على مستوى واحد يف املروق؟ وهل كلهم خوارج مع أن بعضهم قد ال يعتقد يف احلقيقة 
 مذهبهم؟

 يف كتابه الشهري هللا رمحهخاصة اْلمام الشاطيب و  ،حوا أحكام املبتدعةض  أن علماءان وَ  :فاجلواب
َعة [ :]َفص لٌ ) :فقال"، حيث تناول أحكامهم من عدة جهات عتصامالا"  :َأق َساُم ال َمن ُسوب نَي إ ََل ال ب د 

َعة  َأن  َيُكوَن: جُم َته ًدا ف يَها، َأو  ُمَقل  ًدا.  اَل ََي ُلو ال َمن ُسوُب إ ََل ال ب د 

ل يل  ال   لد  َرار  اب  قـ  لن َظر ، َوإ م ا َوال ُمَقل  ُد: إ م ا ُمَقل  ٌد َمَع اْل   ُذ ف يه  اب  َخ  ُد َدل ياًل َواأل  َته  ذ ي َزَعَمُه ال ُمج 
. ر ف   ُمَقل  ٌد َلُه ف يه  م ن  َغري   َنَظر ، َكال َعام  ي   الص  

 .(1)(َثاَلثَُة َأق َسام  فـََهذ ه  

ُ بَـ ويُـ  هلا، دُ ل   قَ وهنالك املُ  ،بع للبدعةوهنالك املت   ،ا هنالك املبتدعإذً   آخذٌ  دَ ل   قَ لشاطيب أن املُ ا ني  
َتد  ب ه . :ا فيقولولو كان إمجاليً  اأيضً  بدليل   َتد ع  َوُمق  : ُمبـ  َمني   أََلة  َأنـ َها حَت َتو ي َعَلى ق س   َفَحق يَقُة ال َمس 

َن ُه  ق ت َداء ؛ أل  َُجر د  اال  ُخل  يف  ال ع َبارَة  مب  .فَال ُمق َتد ي ب ه ؛ َكأَن ُه ملَ  يَد  م  ال ُمت ب ع   يف  ُحك 

َنا َأَكاَن َذل كَ  ، َوَسَواٌء َعَليـ  َاع  رت  خ  ح ة  َذل َك اال  َتد ل  َعَلى ص  رَت ُع، َأو  ال ُمس  َتد ُع ُهَو ال ُمخ   َوال ُمبـ 
اَلُل م ن  قَ  ت د  س  َاص  اال  اَلل   ب يل  اخل  ت د  س  ، َأو  َكاَن م ن  قَب يل  اال  لن َظر  يف  ال ع ل م  ، َفإ ن  اَّلل َ ُسب حَ  اب  انَُه ال َعام  ي  
َواًما قَاُلوا: [، 23]الزخرف:   م ْقت د ون   آث ار ه مْ  ع ل ى و إ ن ا أ م ة   ع ل ى آب اء ن ا و ج ْدن ا إ ن ا  َذم  َأقـ 
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تَ َفَكأَنـ   اَبُء إ ذ  َكانُوا ع ن َدُهم  ندُهُم اس  ، َوُهَو اآل  ، َوَقد  َكانُوا َعَلى َهَذا وا إ ََل َدل يل  مُج ل ي   ل  ال َعق ل  م ن  َأه 
َن ُه َلو  َكاَن َخطًَأ، َلَما َذَهُبوا إ لَي ه . ُن َعَلي ه ؛ أل  َن ُه َصَواٌب، فـََنح  ، َولَي َس إ ال  أل   الد  ين 

َعة  ب َعَمل  الش ُيوخ  استدالل من  َو َنظ ريُ َوهُ  َتد ل  َعَلى ص ح ة  ال ب د  ، َواَل َيس  لص اَلح  َوَمن  ُيَشاُر إ لَي ه  اب 
ن ه  يـَع َمُل ب ع   ل يد ، َواَل َكو  ل  التـ ق  ت َهاد  يف  الش ر يَعة  َأو  م ن  َأه  ج  ل  اال  ن ه  م ن  َأه  .يـُن َظُر إ ََل َكو  ل  َه   ل م  َأو  جب 

َلة ؛ م ن   ُم  اَلاًل يف  اجل  ت د  ََوى َواط  َراح  َما  َوَلك ن  م ث َل َهَذا يـَُعد  اس  َدًة يف  ات  َباع  اهل  َحي ُث ُجع َل ُعم 
(، إ   ب ت َداع  ل  )اال  ث ل ه ، َوَدَخَل يف  ُمَسم ى َأه  َعة  ب َدل يل  م  ل ب د  ٌذ اب  َواُه، َفَمن  َأَخَذ ب ه ، فـَُهَو آخ  ذ  َكاَن م ن  س 

َق   إ   َهَذا َسب يُلهُ َحق   َمن   َأَل، َحىت  يـَتَـبَـني َ  عنه َجاَءُه، َويـَب َحثَ  ذَأن  يـَن ُظَر يف  احل  ، َوَيس  َق  َلُه له َويـََتَأىن  احل 
َتن َبُه.  فـَيَـت ب َعُه، َأو  ال َباط ُل فـََيج 

َم:َول َذل َك قَاَل تـََعاََل َردًّا َعَلى ا َا تـََقد  نَي مب  َتج   ْئت ك مْ  أ و ل وْ  ق ال    ل ُمح   ع ل ْيه   و ج ْدمت ْ  مم  ا ب أ ْهد ى ج 
َرى:24/]الزخرف  آب اء ك مْ  ُخ  يَة  األ   ن  ت ب ع   ب لْ  ق ال وا الل ه   أ نْ ز ل   م ا ات ب ع وا هل  م   ق يل   و إ ذ ا  [، َويف  اآل 

ن ا م ا  و ال   ش ْيئما ي  ْعق ل ون   ال   آب اؤ ه مْ  ك ان   أ و ل وْ   [، فـََقاَل تـََعاََل:170/البقرة]  آب اء ن ا ع ل ْيه   أ ْلف ي ْ
َرى:170/]البقرة  ي  ْهت د ون   ُخ  يَة  األ   ع ذ اب   إ ىل   ي ْدع وه مْ  الش ْيط ان   ك ان   أ و ل وْ   [، َويف  اآل 
 .(1)[، َوَأم ثَاُل َذل َك َكث ريَةٌ 21/]لقمان   الس ع ري  

وََكَذل َك َمن  اتـ َبَع  :فيقول يناصره فهو مثله يف اْلثلك يقرر أن كل من يتبع املبتدع و ولذ
َية  َمَع  م  ، فـَُهَو يف  اْل  ث   َوالت س  د ي  ال َمغ ر يب   ال َمن ُسوَب إ لَي ه  َكث رٌي م ن  ب دَع  ال َمغ ر ب  َمن  اتـ َبَع إ َذا ال َمه 

َها. ًرا هَلَا َوحُم َتجًّا َعَليـ   انـ َتَصَب اَنص 

ُ َشر  التـ عَ  َت ه  َوقَااَن اَّلل  َق   ب َفض ل ه  َوَرمح  ريَة  م َن احل   .(2)ص ب  َعَلى َغري   َبص 

 :فيقول يف سب حال املبتدع والبدعةمراتب حبأن هذا اإلمث على  ني   ب   وي   

َدة [ :]َفص لٌ  َبة  َواح  َتد ع نَي لَي َس َعَلى رُتـ  ُ ال ُمبـ   إ ث 
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َهة  ُوُقوع َها يف   ت اَلُف م ن  ج  خ  []اال  َرار  َواْل  ع اَلن  س  َهة  اْل   ت  َوم ن  ج   الض ُرور اي 

َدة ، َبل  ُهَو َعَلى َمَرات َب خُم   َبة  َواح  ٌ؛ فـََلي َس ال َواق ُع َعَلي ه  َعَلى رُتـ  َتد َع آث  َتل َفة ، إ َذا ثـََبَت َأن  ال ُمبـ 
َهات  حب ََسب  الن َظر   ت اَلفـَُها يـََقُع م ن  ج  ت َهاد  َواخ  ج  ب َها ُمد ع ًيا ل ال  ن  َصاح  َهة  َكو  َتل ُف م ن  ج  ، فـََيخ  ال ف ق ه ي  

ًا ِب َ  َترت  ب َها ُمس  ن  َصاح  َهة  َكو  ت  َأو  َغري  َها، َوم ن  ج  َهة  ُوُقوع َها يف  الض ُرور اي  ا َأو  ُمع ل ًنا، َأو  ُمَقل  ًدا، َوم ن  ج 
ن ه  َمَع  َهة  َكو  َعة  َحق يق ي ًة َأو  َوم ن  ج  ن  ال ب د  َهة  َكو  ، َوم ن  ج  َر َخار ج  َها َخار ًجا َعَلى َغري  ه  َأو  َغيـ  الد َعاء  إ لَيـ 

َر ُكف ر ، َوم ن  ج   ًرا َأو  َغيـ  َا ُكف  هن  َهة  َكو  ك َلًة، َوم ن  ج  َا بـَي  َنًة َأو  ُمش  هن  َهة  َكو  ار  َهة  اْل  ص رَ إ َضاف ي ًة، َوم ن  ج 
لتـ َفاُوت  يف  ع َظم  اْل  ث   َوعَ  َطُع َمَعَها اب  َن ال ُوُجوه  ال يت  يـُق  َها َأو  َعَدم ه ، إ ََل َغري   َذل َك م  َدم ه  َأو  يـَغ ل ُب َعَليـ 

 .(1)َعَلى الظ ن   

وله أتباع فمنهم مبتدع يدعو إَل البدعة، ): املقبلي أقسام املبتدعة فيقولعالمة اليمن  ني   ب   وي   
وهناك فئة من الناس يوافقوهنم على البدعة يف الظاهر، وإن كانوا يف  ينصرون رأيه ويتوسعون فيه.
 داخل أنفسهم يؤمنون ابحلق.

ا ولكنهم عرفوا أشياء من البدعة وحفظوا كثريً  ؛وتوجد طائفة أخرى ليسوا من العلماء احملققني
ومل  ؛ابلباطل، فهؤالء ليسوا مثل اخلاصة من العلماءمن غثاء املذاهب واآلراء وهم َيلطون احلق 

 يدركوا سالمة العامة.
 ث قال:

 .اقسم األول من اخلاصة مبتدعة قطعً فال
 والثاين: ظاهره االبتداع.

 .(والثالث: له حكم االبتداع
وأما من حيث  ،انحية احلكم األخروي واْلث ومن ؛وهذا كله من انحية احلكم على املعني

 متناع بشوكة حيث وخاصة عند اال ،فمن املقرر إجراء األحكام على الظاهر ؛الدنيويةاألحكام 
وتكليفنا معاملة كل من ) :املقبلينفس السياق السابق يقول  يفتنزل أحكام الطوائف املمتنعة و 

 .(علق بذلك وحساِبم إَل هللا تعاَلالثالثة معاملة املبتدعة فيما يت

                                                           
 (.1/286االعتصام ) (1)



134 
 

وََكَذل َك َمن  ) :رمحه اهللسم واإلمث فقال يف اال أن جمرد املتابعة  على البدعة كاف   الشاطيب ني   وقد ب   
يَ  م  ث   َوالت س  ، فـَُهَو يف  اْل   د ي  ال َمغ ر يب   ال َمن ُسوَب إ لَي ه  َكث رٌي م ن  ب دَع  ال َمغ ر ب  ة  َمَع َمن  اتـ َبَع إ َذا اتـ َبَع ال َمه 

ًرا َق   ب َفض ل ه   انـ َتَصَب اَنص  َن احل  ريَة  م  َها. َوقَااَن اَّلل ُ َشر  التـ َعص ب  َعَلى َغري   َبص  هَلَا َوحُم َتجًّا َعَليـ 
َت ه    .(1)(َوَرمح 

والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حىت صاروا ): "جمموع الفتاوى"يف  ابن تيميةقال شيخ اإلسالم 
والعقاب... فأعوان الطائفة املمتنعة وأنصارها منها فيما هلم ممتنعني فُهم مشرتكون يف الثواب 

 .(2)(وعليهم... ألن الطائفة الواحدة املمتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد

فأعوان الطائفة املمتنعة وأنصارها منها فيما هلم ): البن تيمية "دقائق التفسري"وجاء يف 
 .(3)(وعليهم

فأعوان الطائفة املمتنعة، وأنصارها، منها فيما هلم ): "جمموع الفتاوى"وقال كذلك يف 
 .(4)(وعليهم

وإذا كان احملاربون احلرامية مجاعة فالواحد منهم ابشر القتل ): "دقائق التفسري"وقال أيضما يف 
واجلمهور على أن اجلميع  ،ر فقطبنفسه والباقون له أعوان وردء له؛ فقد قيل: إنه يقتل املباش  

فإن عمر  ،وأن الردء واملباشر سواء. وهذا هو املأثور عن اخللفاء الراشدين ،كانوا مائةون ولو  لُ قتَـ يُ 
والربيئة هو الناظر الذي جيلس على مكان عال ينظر منه  ،قتل ربيئة احملاربني رضي هللا عنهبن اخلطاب 
طائفة إذا انتصر بعضها ببعض بقوة الردء ومعونته، وال ه  ل  ت  قَـ  ن  م   نُ ك  ر إمنا ميَُ وألن املباش   ،هلم من جييء

قال:  وسلم وآله صلى هللا عليهحىت صاروا ممتنعني فهم مشرتكون يف الثواب والعقاب كاجملاهدين؛ فإن النيب 
ويرد متسريهم على  ،على من سواهم دٌ وهم يَ  ،ويسعى بذمتهم أدانهم ،)املسلمون تتكافأ دماؤهم)

 فإن اجليش يشاركها فيما يعين أن جيش املسلمني إذا تسرت منه سرية فغنمت مااًل  ((قعدهم
كان ينفل السرية   وسلموآله صلى هللا عليه ؛ فإن النيب غنمت ألهنا بظهره وقوته متكنت ولكن تنفل عنه نفاًل 

                                                           
 (.1/285االعتصام ) (1)
 (.312-28/311جمموع الفتاوى ) (2)
دقائق التفسري اجلامع لتفسري ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أمحد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي, حتقيق: د. حممد  (3)

 (.2/36) ,ه1404دمشق, الطبعة: الثانية,  –السيد اجلليند, مؤسسة علوم القرآن 
 (.28/312جمموع الفتاوى ) (4)
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لث بعد فإذا رجعوا إَل أوطاهنم وتسرت سرية نفلهم الث ،إذا كانوا يف بدايتهم الربع بعد اخلمس
صلى  النيب   مَ س  كما قَ   ،وكذلك لو غنم اجليش غنيمة شاركته السرية ألهنا يف مصلحة اجليش ،اخلمس

فأعوان الطائفة  ،لطلحة والزبري يوم بدر ألنه كان قد بعثهما يف مصلحة اجليش وسلموآله هللا عليه 
 .(1)(املمتنعة وأنصارها منها فيما هلم وعليهم

 

  

                                                           
 (.2/36دقائق التفسري ) (1)
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 خالصة

 مارقة الدولةيف بيان أصناف اخلوارج املعاصرين من 

طائفة  مجاعة الدولة يكن القول أن ؛كم على املبتدعةعلى ما سبق من طريقة العلماء يف احل وبناءم 
وبقدر بدعتهم  ؛م وإعانتهمولكنهم على طبقات حسب علمهم وعمله ,ممتنعة بشوكة مبتدعة )مارقة(

 :ثالثة املارقةوأصناف هذه الطائفة  ,ونياهتم

ا  ويعرفونه حقًّ  ؛وينظرون له ؛: خاص ة املبتدعة، وهم الذين يعتقدون ابملنهجالصنف األول
 كالشرعيني والعارفني بتفاصيله؛ فهؤالء ال خالف يف بدعتهم.

وال متبوعيهم أبقلبدعة، وهم أتباع  الشرعيني والقادة العارفني ظاهره امن : الصنف الثاين
 هلؤالء.فهؤالء تبع 

ون البدعة الذين ينصر  ؛له حكم املبتدعة، وهؤالء عامة اجلند وجهلتهممن  :الصنف الثالث
 منهم الظن بكربائهم . ا على أدلة إمجالية وإحساانً تمادً واع اويقاتلون دوهنا تقليدً 

طاملا أنه ردء ومعني  الفرد يف الطائفة املمتنعة عن القدرة له حكم رؤوس الطائفةمن املعلوم أن و 
الواحد طاملا أهنم ممتنعون ون يف أحكام الدنيا كالرجل ل  ام  ع  , ولذلك ي   رللرؤوس والردء له حكم املباش  

 .بشوكة

 يف الشرع على معنيني: دُ ر  االمتناع يَ و 

االمتناع عما وجب فعله من شرائع اْلسالم؛ كرتك الصالة والزكاة وحنو ذلك، وهذا  أحدمها:
عت عن شريعة أميا طائفة امتن)يف كالم شيخ اْلسالم  ان الشرع هو الذي تردد ذكره كثريً االمتناع ع

 عنه.ا حبسب ما امتنع ا أو فاسقً كافرً   قد يكونُ  رع  الش   ن  عَ  متنعُ واملُ  (من شرائع اْلسالم...
 ومعىن القدرة عليهم: إمكانُ ): "الصارم املسلول"يف  ابن تيميةالقدرة، قال  ن  االمتناع عَ  واآلخر:
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 :"جمموع الفتاوى"ا يف وقال أيضم ، (1)(عليهم لثبوته ابلبينة أو ابْلقرار وكوهنم يف قبضة املسلمني احلد   
)وهذا كله إذا ُقد َر عليهم، فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه ْلقامة احلد بال عدوان فامتنعوا عليه، 

جمموع "ا يف . وقال أيضم (2)(فإنه جيب على املسلمني قتاهلم ابتفاق العلماء حىت يقدر عليهم كلهم
عقوبة املقدور  أحدمها العقوابت اليت جاءت ِبا الشريعة ملن عصى هللا ورسوله نوعان:): "الفتاوى

يُقدر عليها إال  : عقاب الطائفة املمتنعة كاليت الوالثاينعليه من الواحد والعدد كما تقدم، 
 .(3)(بقتال

ه وعند القدرة عليهم يسقط احلكم بأحكام الطوائف وحياسب كل فرد منهم حسب عمله وبدعت
 والسنة، الكتاب يف اليت الوعيد، نصوص إن) :ابن تيميةكما قال   لقاعدة احلكم على املعني اوفقم 

 إذا إال املعني، حق يف موجبها ثبوت يستلزم ال ذلك وحنو والتفسيق ابلتكفري، األئمة ونصوص
 اآلخرة، عذاب يف هذا. والفروع األصول، بني ذلك يف فرق ال املوانع، وانتفت   الشروط ت  دَ ج  وُ 

 خالد، غري أو النار، يف خالد اآلخرة، الدار يف وغضبه ولعنته اَّلل   عذاب من للوعيد املستحق فإن
 اعتقادية، بدعة بسبب كان سواء القاعدة، هذه يف يدخل والفسق، الكفر من الضرب هذا وأمساء

 .(4)(ابألعمال الفسق وهو الدنيا، يف فجور بسبب أو عبادية، أو

 ر  ر  غ  قال أنه م  وال ي   ,هبا فحكمه حكم املبتدعة راض   ,هلا مناصر ,وطاملا أن املرء متابع للبدعة
وأمره إىل  ؛عامل حبسب ظاهره يف الدنياوإمنا ي   ,ىدتنع بشوكة يظن نفسه على اهلوخاصة أنه مم   ,ُمدوع

 قد كان وإن دينهم، يف الناس تضر بدعة إَل دعا من عاقبيُ  كذلك)و  :ابن تيمية, كما قال اهلل
 على اخلارجون وهم: البغاة قتال جيوز وكذلك .تقليد   أو الجتهاد   األمر نفس يف فيها معذورًا يكون

 ما ونسوغ قضائهم أحكام ننفذ كوننا ومع عدواًل، كوهنم مع سائغ بتأويل اْلمام غري أو اْلمام،
 أن وذلك العدالة، على بقائهم يف خالف ال الصحابة إذ. ذلك غري أو راجخَ  أو جزية من قبضوه

 من ارتكبوه عما وينتهوا الواجب، من تركوه ما فليؤدوا: القتال وأما. السائغ للتأويل انتفى التفسيق
                                                           

, يق: حممد عبد اهلل عمر احللواينالصارم املسلول على شامت الرسول: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس, حتق (1)
 (.1/507) ه,1417األوىل,  :بريوت, الطبعة –حممد كبري أمحد شودري, دار ابن حزم 

 (.28/317جمموع الفتاوى ) (2)
 (.28/349جمموع الفتاوى ) (3)
 (.10/372الفتاوى ) جمموع (4)
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 قوًما كانوا وإن فيه، فَ لَ املختَـ  النبيذ شرب نمَ  على احلد   قيمنُ  وكذلك تأولني،مُ  كانوا وإن م،حر  املُ 
 الدنيا، أو الدين يف ني  بَـ  مر  حمُ  ل  ع  ف   أو واجب، ترك على الدنيا يف أقوامٌ  وقبعُ  كيف ر  فتدبـ   صاحلني،

 إَل رفعه بعد اتب من على احلد قاميُ  كما الدنيا، يف فعلهم ضرر لدفع فيه؛ معذورين كانوا وإن
 من ببيداء هم فبينما الناس، من جيش البيت هذا يغزو وكما نصوًحا، توبة اتب قد كان وإن اْلمام

 هُ رَ ك  املُ  وفيهم الكفار جيوش يقاتل وكما ،نياهتم على حشرونيُ فَـ  هُ رَ ك  املُ  وفيهم ِبم خسف إذ األرض
 إال الكفار ضرر يندفع ومل مبسلمني الكفار ترتس لو وكما وغريه، العباس فيهم كان ملا بدر كأهل

 يف وتكون اآلخرة، يف يستحقها ال من الدنيا يف تتناول قد واملقدورة املشروعة فالعقوابت بقتاهلم،
 .(1)(شهيد واملقتول جماهد القاتل :بعضهم يف قيل كما املصائب مجلة من ه  ق   حَ 

 أ نْ  اْلك ت اب   يف   ع ل ْيك مْ  ن  ز ل   و ق دْ  هذه املسألة يف تفسري قوله تعاىل:  رمحه اهلل القرطيب ني   ب    كذلكو 
 غ رْي ه   ح د يث   يف   خي  وض وا ح ىت   م ع ه مْ  ت  ْقع د وا ف ال   هب  ا و ي ْست  ْهز أ   هب  ا ي ْكف ر   الل ه   آي ات   مس  ْعت مْ  إ ذ ا

ثْ ل ه مْ  إ ذما إ ن ك مْ  ثـ ُلُهم ( َفَدل    مج  يعما ج ه ن م   يف   و اْلك اف ر ين   اْلم ن اف ق ني   ج ام ع   الل ه   إ ن   م  )إ ن ُكم  إ ذًا م 
َن  مَ  ُهم  ُمن َكٌر، أل  نـ  ي إ َذا َظَهَر م  ت َناب  َأص َحاب  ال َمَعاص  ََذا َعَلى ُوُجوب  اج  َي ِب  ُهم  فـََقد  َرض  ن  ملَ  جَي َتن بـ 

ُ عَ  ٌر، قَاَل اَّلل  ل ُكف ر  ُكف  ثـ ُلُهم (. َفكُ  از  َوَجل : )إ ن ُكم  إ ذً ف ع َلُهم ، َوالر  َضا اب  َية   ل  َمن  َجَلَس يف  جَم ل س  م  َمع ص 
َية  َوَعم ُلوا َوملَ  يـُن ك ر  َعَلي ه م  َيُكوُن َمَعُهم  يف  ال و ز ر  َسَواًء، َويـَنـ   ل َمع ص  َبغ ي َأن  يـُن ك َر َعَلي ه م  إ َذا َتَكل ُموا اب 

ل  َهذ   ُهم  َحىت  اَل َيُكوَن م ن  َأه  َبغ ي َأن  يـَُقوَم َعنـ  َا، فَإ ن  ملَ  يـَق د ر  َعَلى الن ك ري  َعَلي ه م  فـَيَـنـ  يَة . َوَقد  ِب  ه  اآل 
َي اَّلل ُ َعن هُ عَ ُرو َي َعن  ُعَمَر ب ن  َعب د  ال   َر، َفق يَل َلُه َعن  َأَحد  ز يز  ]َرض  َم  َربُوَن اخل  ًما َيش  [ َأن ُه َأَخَذ قـَو 

ََدَب َوقـََرَأ  ر يَن: إ ن ُه َصائ ٌم، َفَحَمَل َعَلي ه  األ  َاض  يََة )إ ن ُكم  إ ذً احل  ُلُهم (  اَهذ ه  اآل  ثـ  َية  م  ل َمع ص  َأي  إ ن  الر  َضا اب 
مج َع ه م . َوَهذ ه  ال   َلُكوا أبَ  ي ب ُعُقوبَة  ال َمَعاص ي َحىت  يـَه  ََذا يـَُؤاَخُذ ال َفاع ُل َوالر اض  َيٌة، َوهل  ُمَماثـََلُة َمع ص 

َن ال ُمَقارَنَة   م  الظ اه ر  م  ُك  ، َوَلك ن ُه إ ل َزاٌم ُشب  َه حب  َفات  يع  الص    ، َكَما قَاَل:لَي َست  يف  مجَ 
يفَ  ل مَُقار ن  يـَق تَد   ُكل  قَر ين  اب 

ََل. َوَقد  تـََقد مَ  َواء  َأو  َه  ل  ال ب دَع  َواأل  ي َكَما بـَيـ ن ا فـََتَجن ُب َأه  . َوإ َذا ثـََبَت جَتَن ُب َأص َحاب  ال َمَعاص 
لُُه تـََعاََل َوقَاَل ا ل ه    غ رْي ه   ح د يث   يف   خي  وض وا ح ىت   م ع ه مْ  ت  ْقع د وا ف ال  :ل َكل يب  : قـَو  َخ ب َقو  ُنس 

                                                           
 (.375-10/376)جمموع الفتاوى  (1)
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ساهب  مْ  م نْ  ي  ت  ق ون   ال ذ ين   ع ل ى و ما  تـََعاََل: ر يَن: ه َي حُم َكَمٌة.   ش ْيء   م نْ  ح  . َوقَاَل َعام ُة ال ُمَفس  
يَة  ُكل  حُم   ٌ َعن  الض ح اك  قَاَل: َدَخَل يف  َهذ ه  اآل  م  ال ق َياَمة  َوَرَوى ُجَوي رب  َتد ٌع إ ََل يـَو   .(1)د ث  يف  الد  ين  ُمبـ 

 ل ك مْ  و ما الن ار   ف  ت م س ك م   ظ ل م وا ال ذ ين   إ ىل   ت  رْك ن وا و ال  :يف تفسري قوله تعاىل القرطيبقال و 
 .[113آية  /(11]سورة هود)  ت  ْنص ر ون   ال مث    أ ْول ياء   م نْ  الل ه   د ون   م نْ 

 :ف يه  َأر َبُع َمَسائ لَ 

ُوََل  ت َناُد َوا -األ  س  لُُه تـََعاََل: )َوال تـَر َكُنوا( الر ُكوُن َحق يَقٌة اال  ع ت َماُد َوالس ُكوُن إ ََل قـَو  ء   ال  الش ي 
: اَل متَ يُلوا إ لَي ه م . أَ  بُو ال َعال َية : اَل َوالر  َضا ب ه ، قَاَل قـََتاَدُة: َمع َناُه اَل تـََود وُهم  َواَل ُتط يُعوُهم . اب ُن ُجَري ج 

ا َأع َماهَلُم ، وَُكل ُه ُمتَـَقار ٌب. َوقَاَل اب ُن زَي د   د َهانُ تـَر َضو  . : الر ُكوُن ُهَنا اْل   َرُهم   َوَذل َك َأال  يـُن ك َر َعَلي ه م  ُكف 
ُهوُر: -الث ان يَةُ  ُم   .(َكُنواتـَر  ) قـََرَأ اجل 
. َوق يَل: َعام ٌة ف يه م  َويف  ال ُعَصاة ،  -الث ال ثَةُ  ر ك  ُل الش   لُُه تـََعاََل: )إ ََل ال ذ يَن ظََلُموا( ق يَل: َأه  َعَلى قـَو 
لُُه  يََة. َوَقد  تـََقد َم. َوَهَذا 68/]األنعام  آيات نا يف   خي  وض ون   ال ذ ين   ر أ ْيت   و إ ذا  تـََعاََل:حَن و  قـَو  [ اآل 

ل  ال ب دَع   ي م ن  َأه  ل  ال ُكف ر  َوال َمَعاص  َران  َأه  يَة ، َوَأنـ َها َدال ٌة َعَلى ه ج  يُح يف  َمع ىَن اآل  ، ُهَو الص ح   َوَغري  ه م 
َبُة اَل َتُكوُن إ ال  َعن  َموَ  َيٌة، إ ذ  الص ح  ٌر َأو  َمع ص  بَـتَـُهم  ُكف   :د ة ، َوَقد  قَاَل َحك يمٌ فَإ ن  ُصح 

َأل  َوَسل  َعن  َقر ين ه   تَ  ***َعن  ال َمر ء  اَل َتس  ل ُمَقار ن  يـَق   د يـــــــَفُكل  َقر ين  اب 

َبُة َعن   لُ فَإ ن  َكاَنت  الص ح  " َضُرورَة  َوَتق ي ة  فـََقد  َمَضى ال َقو  َراَن"ف يَها يف  َو"ال َمائ َدة ".  آل  ع م 
ُ َأع َلُم. ض ط َرار . َواَّلل  َال  اال  ي  حب  َن النـ ه  َناٌة م  تَـثـ  َبُة الظ امل   َعَلى الت ق ي ة  ُمس   َوُصح 

لُُه تـََعاََل: )فـََتَمس ُكُم  -الر اب عَةُ  َُخاَلطَت ه م  َوُمَصاَحَبت ه م  َوممَُ قـَو  اأَلَهت  م  َعَلى الن اُر( َأي  حُت ر َقُكم . مب 
ه م    .(2)وموافقتهم يف أمورهم إ ع َراض 

 :وسلموآله صلى اهلل عليه قوله  يف شرح النوويوقال 

                                                           
"اجلامع ألحكام القرآن": أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين تفسري القرطيب  (1)

ه  1384الطبعة: الثانية, القاهرة,  –ه (, حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش, دار الكتب املصرية 671القرطيب )املتوف: 
 (.5/418) ,م1964 -

 (.9/108تفسري القرطيب ) (2)
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 ،صدرون مصادر شىتا ويَ ا واحدً كً ل  ه  مَ  ونَ كُ هل  يَ  بيل  الس   وابنُ  ورُ جبُ واملَ  رُ ستبص  املُ  مُ فيه  ))
ور فهو جبُ وأما املَ  ،اله عمدً  لذلك القاصدُ  : أما املستبصر فهو املستبنيُ ((ويبعثهم هللا على نياهتم

حكاها الفراء  ؛فهو جمبورٌ  هُ تُ ر  بَـ جَ  :اأيضً  قالُ ويُ  ،هذه اللغة املشهورة ؛رٌ بَـ فهو جمُ  هُ أجربتُ  قالُ يُ  ،هُ رَ ك  املُ 
معهم وليس  الطريق   كُ به سال   فاملرادُ  بيل  الس   وأما ابنُ  .وجاء هذا احلديث على هذه اللغة .وغريه
ويصدرون يوم القيامة مصادر  ،الدنيا على مجيعهم ا أي يقع اهلالك يفا واحدً هلكً ويهلكون مَ  ،منهم
التباعد من  :فقهمن الوىف هذا احلديث  .فيجازون حبسبها ،بعثون خمتلفني على قدر نياهتمأي يُ  ؛شىت

 ،به ونَ بُ لئال يناله ما يعاقَـ  ؛املبطلني نَ وجمالسة البغاة وحنوهم م   ،والتحذير من جمالستهم ،أهل الظلم
 .(1)قوم جرى عليه حكمهم يف ظاهر عقوابت الدنيا سوادَ  رَ ثـ  كَ   ن  وفيه أن مَ 

 .يَُكث  َر َسَواَد ال ف نَت  َوالظ ل م  ابب َمن  َكر َه َأن   :"كتاب الفنت من صحيحه"يف  البخاري ب  وبو  
َود  )) ؛تبع البخاري هذه الرتمجة ابحلديثوأ يَنة  بـَع ٌث : قَالَ َعن  َأيب  اأَلس  ل  ال َمد  ُقط َع َعَلى َأه 

تُت ب ُت ف يه   بَـر تُهُ  ،فَاك  ر َمَة فََأخ  ي  ثُ  قَالَ  ،فـََلق يُت ع ك  بَـَرين  اب ُن َعب اس  َأن  ُأاَنًسا م ن   :فـَنَـَهاين  َأَشد  النـ ه  َأخ 
ر ك نَي َعَلى َرُسول  اَّلل    ر ك نَي يَُكث  ُروَن َسَواَد ال ُمش  نَي َكانُوا َمَع ال ُمش  ل م  فـََيأ يت   ،َوَسل مَ َوآل ه  َصل ى اَّلل ُ َعَلي ه  ال ُمس 

تُـُلُه  يُب َأَحَدُهم  فـَيَـق  ُم فـَيـُر َمى فـَُيص  تُـُلُه فَأَنـ َزَل اَّلل ُ تـََعاََل الس ه   ت  و ف اه مْ  ال ذ ين   إ ن    َأو  َيض ر بُُه فـَيَـق 
ه مْ  ظ ال م ي اْلم ال ئ ك ة    .(( أ نْ ف س 

وهو  واد  ابلس   " أي أهلهما، واملرادُ م  ل  والظ   نَت  الف   وادَ " ابلتشديد "سَ رَ ث   كَ يُ  ن  أَ  هَ ر  كَ   ن  مَ  قوله: "اببُ 
 وَ هُ فَـ  قوم   وادَ سَ  رَ ثـ  كَ   ن  مَ ))ا: مرفوعً  ابن مسعودبفتح املهملة وختفيف الواو األشخاص، وقد جاء عن 

 .(2)((ه  ب   لَ م  عَ  ن  مَ  يكَ ر  شَ  انَ كَ   م  و  قَـ  لَ مَ عَ  يَ ض  رَ  ن  مَ م، وَ هُ نـ  م  
أو رجاء  ؛ال لقصد صحيح من إنكار عليهم مثالم  ؛قيم بني أهل املعصية باختيارهوفيه ختطئة من ي  

كما وقع للذين كانوا أسلموا ومنعهم   ؛عذرل عنهم ال ي  , وأن القادر على التحو  ة  ك  ل  إنقاذ مسلم من ه  
مث كانوا خيرجون مع املشركني ال لقصد قتال املسلمني بل إليهام كثرهتم  ,املشركون من أهلهم من اهلجرة

لون املسلمني ن خرج يف جيش يقات  املؤاخذة بذلك, فرأى عكرمة أن م   يف عيون املسلمني فحصلت هلم  

                                                           
 (.7/18شرح مسلم للنووي ) (1)
 (.13/37انظر فتح الباري ) (2)
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  ((مهُ ى ِبم جليسُ قَ ش  ال يَ  القومُ  مُ هُ ))د ذلك يف عكسه حبديث: يأمث وإن مل يقاتل وال نوى ذلك؛ ويتأي  
 .(1)البن حجر "فتح الباري"كره يف كتاب الرقاق. كما مضى ذ  

لم: "فقلنا إن ويف رواية مس) :احلافظ, قال الكعبةوجاء يف حديث اخلسف باجليش الذي يغزو 
ور جبُ واملَ  -ة لَ أي املستبني لذلك القاصد للمقاتَـ  -فيهم املستبصر  ،نعم :قال !الطريق جيمع الناس

والغرض   ،مالك الطريق معهم وليس منهم" -أي  -وابن السبيل  - هُ رَ ك  أي املُ  -ابجليم واملوحدة 
فوقع  ،الذي هو سبب العقوبة ؛ن ال إرادة له يف القتالعلى مَ  العذاب   كله أهنا استشكلت وقوعَ 

ويبعثون بعد ذلك على نياهتم. ويف رواية مسلم:  ،ا حلضور آجاهلماجلواب أبن العذاب يقع عامًّ 
فقلت اي ))ويف حديث أم سلمة عند مسلم:  ((ا ويصدرون مصادر شىتا واحدً يهلكون مهلكً ))

 فُ سَ أي َيُ  ((يوم القيامة على نيته ثُ بعَ به، ولكن يُ  فُ سَ ا؟ قال: َيُ كارهً رسول هللا فكيف مبن كان  
قال املهلب: يف هذا عند احلساب حبسب قصده،  أحد   كل    لُ عامَ ث يُ  ،األشرار ابجلميع لشؤم

منه مالك  واستنبطَ  :. قالمعهم هُ مُ لزَ تَ  ةَ العقوبَ  ا أن  تارً خمُ  يف املعصية   قوم   وادَ سَ  رَ ثـ  ن كَ مَ  احلديث أن  
املنري أبن العقوبة اليت يف احلديث هي  ابنُ  هُ بَ اخلمر وإن مل يشرب، وتعق   ةَ بَ رَ الس شَ عقوبة من جيُ 

ويبعثون ))حيث قال:  ،احلديث رُ آخ   هُ دُ ؤي   الشرعية، ويُ  عليها العقوابتُ  قاسُ فال يُ  ،اهلجمة السماوية
 م  لَ الظ   أهل   صاحبة  ن مُ م   ، والتحذيرُ ل  العام   ة  ي  ن  ب   رُ بَـ عتَـ ويف هذا احلديث أن األعمال تُ  ((على نياهتم

 .(2)(إَل ذلك ر  اضطُ  سوادهم إال ملن   وجمالستهم وتكثريُ 
 ؛بشوكةيف واقع مجاعة الدولة جيد أهنا طائفة ممتنعة  ل  املتأم   أن   وأقول   د  فإين أؤك   ه  وبعد كل ما ذكرت  

وخرجت على الناس منذ أعلنت  ,دمائهم وأمواهلم واستحالل   ,اجتمعت على البدعة بتكفري املسلمني
 ,كما هو معلوم  على حكم الشرع   النزول   وامتنعت عن   ,زالت على ذلك وال ,دولتها يف العراق والشام

ويتبعون  ,نون والءهم هلاالذين يعل اجملرمني عرب جنودهاوكذلك  ,اهتاوهي تنفذ أهدافها املرسومة عرب قياد
وإما أن  ؛فهو بعد فرتة إما أن ينخرط يف بدعتهم ,القيادات فيما يطلبون منهم وحىت من يبايعهم تقية

وهي يف  ؛يسموهنا شرعية على إدخال الناس إىل دورات   صون  ر  حْ  ولذلك ي   ,بدينه هاجر عنهم ويفر  ي  
 حال اخلروج , ويفالذين هم وقود املعركة ؛أتباعهم لغسيل أدمغة السذج والبسطاء من ,احلقيقة بدعية

ل   :رمحه اهلل الشاطيبقال  املسلح يتغلظ احلكم, ن ه  َخار ًجا َعَلى َأه  َهة  َكو  ت اَلُف م ن  ج  خ  الس ن ة  َأو  َوَأم ا اال 
                                                           

 (.13/38فتح الباري ) (1)
 (.341-4/340فتح الباري  ) (2)
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؛ َر َخار ج  َار ج  ملَ  يَز د  َعَلى الد ع َوة   َغيـ  َر اخل  َن  َغيـ  َار ُج زَاَد َفأل  ٌ، َواخل  َرى يـَتَـَرت ُب َعَلي ه  إ ث  َسَدًة ُأخ  َمف 
ل َفَساد ، َوإ اَثرََة ال ف نَت  َواحل ُ  َر ض  اب  ، َوالس ع َي يف  األ  ٌب ل ل َقت ل  َئ م ة  َوُهَو ُموج  ُُروَج َعَلى األ  ، إ ََل اخل  ُروب 

َ ُأولَئ   . كَ ُحُصول  ال َعَداَوة  َوال بَـغ َضاء  بـَني  فـَُر َحظ   ث   ال َعظ يم  َأو  ، فـََلُه م َن اْل   ََوار ج   ال ف َرق  ثَالُُه ق ص ُة اخل  َوم 
ُ َعَلي ه  ال ذ يَن قَاَل ف يه م  َرُسوُل اَّلل    ، مَي ُرقُو )): َوَسل مَ َوآل ه  َصل ى اَّلل  َو اَثن  َل األ  ، َويََدُعوَن َأه  َل اْل  س اَلم  تـُُلوَن َأه  َن يـَق 

ي ة   َن الر م  ُم م  َبارُُهم  َشه ريَةٌ ((م َن الد  ين  َكَما مَي ُرُق الس ه  تابعني للقادة فطاملا أن اجلنود م   .(1)، َوَأخ 
ألهنم حينها يصبحون  ,فحكم اجلنود حكم القادة ؛واملرؤوسني يف البدعة واملروق واخلروج على املسلمني

كل شخص حبسب   ل  عام  ي  وأما بعد القدرة ف    ,تعامل معاملة الشخص الواحد قبل القدرة ؛طائفة ممتنعة
 .واهلل أعلم ,كما هو معلومحاله  

 

  

                                                           
 (.1/291االعتصام ) (1)
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 الفصل السادس

 قوال بعض أهل العلم والفضل يف مجاعة الدولةأ

 :الدولة   من مجاعة   ةُ العام   القيادةُ  – القاعدة   تنظيم   براءة   بيانُ 

هلا جبماعة الدولة اْلسالمية يف العراق والشام، فلم  ةَ لَ مجاعة قاعدة اجلهاد أهنا ال ص   نُ عل  تُ )
بوقف العمل ِبا، ولذا فهي  ت  رَ م  ها، بل أُ ضَ ر  ستشر، ومل تَـ ستأمر فيها ومل تُ ختطر إبنشائها، ومل تُ 

اجلماعة مسؤولة  - ليست فرًعا من مجاعة قاعدة اجلهاد، وال تربطها ِبا عالقة تنظيمية، وليست
 .(1)(عن تصرفاهتا

ُ بَـ يُـ  الظواهري   أمينُ الدكتور   :ة  ولَ الد   مجاعة   عَ مَ  ختالف  اال بَ بَ سَ  ني  

اليت قد  العمليات   وجتنبُ  ،يف الدماء   منهجني، ومنهجنا هو االحتياطُ  بنيَ  االختالفُ  وَ هُ )
بل وبني اجلماعات اجملاهدة،  ،يف األسواق واملساجد واألحياء السكنية ؛ُتسفك فيها دماٌء بغري حق   

 ة  على عودَ  ، والعملُ التوحيد   كلمة    وتوحيدها حولَ  ة  األم   على جتميع   رصُ نهجنا أيًضا هو احل  ومَ 
 هبم: اضم ر  ع  وقال أيضما م  . (2)(املسلمني نَ ورى والرضى م  على الش   اليت تقومُ  اشدة  اخلالفة الر  

 .(3)( صريانَ وَ  ايً اد  هَ  كَ ب   رَ ى ب  فَ كَ م *** وَ هُ يدُ ف  حَ  ام  لش  ا يف أرض   يخيبُ سَ ) 

 :"األمريكي   عزامُ " اسانَ رَ يف خَ  القاعدة   يف تنظيم   ي  القياد  

للمسؤولية عن هذا احلدث جلهة   هتام  اال سبابةَ  تُ ه  ج  وَ  د  وقَ : )رثاء أيب خالد السورييف  قال  
 واجل هاد   اْلسالم   بها واستبدادها وطغياهنا وخروجها عن ما عليه أهلُ دها وتعص  ها وتشد  معروفة  بغلو  

 ت  ابتَ  املذكورةَ  ةَ هَ اجل   املُجاهدين يف كل مكان، كما أن   نَ وأهل العلم والفضل والسابقة م   ؛يف سوريةَ 
 ت  فَ ر  بل لقد عُ  ،املواجهة واملسؤولية نَ م   ب  هر  والت   احليل   ان  مَ وإد   ن  ار و والد   لف   معروفًة كذلك ابل  

                                                           
 .ه  1435ربيع األول  21 -والشام( بشأن عالقة مجاعة قاعدة اجلهاد جبماعة )الدولة اإلسالمية يف العراق  بيان   (1)
 (.12-11)ص –/ تفريغ النخبة ه 1435رجب  -حاب السابع الس   لقاء   (2)
 .(3ص)رثاء شهيد الفتنة الشيخ أيب خالد السوري  (3)
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 نَ ألجدادهم م   اخالفً  ؛ة املُفكرين يف هذا العصروهو ديدان ُغال ،ظهروإبطان خالف ما تُ  ،ابلتقي ة
 .(1)(الكذب   ن  عَ  والُبعد   وا ابلصدق  فُ ر  عُ  الذينَ  احلرروي ة  

 :"أمحد فاروق" انَ اسَ رَ يف خَ  القاعدة   يف تنظيم   القيادي  

مع  ، ويتعاملُ ادًّ ج   قة  ي   ضَ  يف دائرة   اْلمياين    والء  ال ورابطةَ  اْلسالمَ  رُ ص  ََي   ن  مَ  اليومَ  جندُ  ولكننا)
،  واحدةً  فيميل عليها ميلةً  ،أخطاءها دَ ليرتص   وجيلس هلا ابملرصاد   ،األمة ابلتعايل عليها واحتقارها

 يقولُ  اهُ رَ نَـ ، فَـ فقة  والش   محة  ابلر   ة  مع األم   عامل  َل الت  إيدعو اجملاهدين  َمن   على اأيضً  عُ شن   كما يُ 
؟...." وحسبنا هللا روريالس   أم   اْلخواين    أم   ؟عوديالس   اْلسالم   ةُ م  هلا؟ أُ  ودُ عُ  نَـ اليت ة  م  أُ  ًبا: "أي  تعج   مُ 

 .(2)(!ونعم الوكيل على هذا الفكر املعوج  

 :الباشا"أبو دجانة "دي يف تنظيم القاعدة يف خراسان القيا

ْلعادة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة، ال على هنج االحنراف والكذب ونقض  ندعو)
العهود ونكث البيعات، خالفة تقوم على العدل والشورى واأللفة واالجتماع، ال على الظلم 

 .(3)(وتكفري املسلمني وقتل املوحدين وتفريق صف اجملاهدين

 :تقبله هللا السوري خالد وأبالشيخ 

وات ومثلها اهتام الفصائل أبهنا صح ؛إن إطالق أحكام التكفري والردة: )وقال أبو خالد السوري
لى مجاعات أبسرها من غري تثبت وال بينة هلو من أكرب الكبائر وأعظمها إِثًا وجرًما، ع اإطالقً 

الدين كما فكيف مبن أطلق هذا احلكم على مجاعات جماهدة أبسرها تريد حتكيم الشرع وإقامة 
 ؛أمراء ومجاعة دولة اْلسالم يف العراق والشام إَل التوبة إَل هللا ؟ وأدعوعرفنا وخربان من أمرها

 . (4)(والفيئة ألمره والنزول إَل شرعه

                                                           
 رثاء أبو خالد السوري. (1)
 .(4ص)فلنكن كالنحلة  (2)
 .(1ص)هذه رسالتنا  (3)
 م.2014يناير  17بيان بتاريخ  (4)
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 :حممد املقدسي بوأالشيخ 

وعليه، فنحن نعلن هنا أن تنظيم الدولة يف العراق والشام؛ قال الشيخ أبو حممد املقدسي: )
إَل الغلو، وقد تورط يف سفك دماء  اتنظيم منحرف عن جادة احلق، ابغ على اجملاهدين، ينحو 

املعصومني، ومصادرة أمواهلم وغنائمهم ومناطقهم اليت حرروها من النظام، وقد تسبب يف تشويه 
ني إَل صدور اجملاهدين اجلهاد، وشرذمة اجملاهدين، وحتويل البندقية من صدور املرتدين واحملارب

 . (1)(.. إَل غري ذلك من احنرافاته املوثقةواملسلمني

 :قتادة الفلسطيين وأبالشيخ 

قيادة الدولة اْلسالمية يف العراق بفرعها يف بالد الشام، فقد وقال الشيخ أبو قتادة الفلسطيين: )
 يل بيقني ال أشك فيه أن هذه الطائفة بقيادهتا العسكرية والشرعية اليت تفيت هلم أفعاهلم؛ أهنم  تبني  

يقتلون أهل اْلسالم ويذرون )): وسلم وآلهصلى هللا عليه يف قوله  وهم أحق من دخل كالب أهل النار،
.. ال أتردد يف حكم هذا القول لسوء صنيعهم لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد(( ،أهل األواثن

 .(2)(وفعاهلم

 ،ملا علمنا من سعارهم يف قتل املسلمني ،دعيٌة قبَل اخلالفة  وختاُم األمر  أن  هذه مجاعٌة ب  )
عاَر قد ازداَد ومنا خاصًة بعد وما زالوا على ذلك، بل نرى أن هذا الس   ،وخاصًة أهل اجلهاد منهم

 .(3)(حصول الغلبة على مناطَق يف العراق  
،  يسقط فيها إال اجلهلة واألرذالأما شأن الغالة من أتباع البغدادي الضال فوهللا إهنا فتنة ال)
 مُ بل هُ  ،ا لدينه وال خللقه وال لعلمهمن صار إليها فلم يروا محيدً  استقصى اْلخوة خصالَ  ولقد  
واْلخوان، ث إنكم رأيتم  ق  ل  اخلَ  ن  عَ  ع  ف  والرت   ،والغلو يف اخلطاب ئ،السي ق  لُ اذ من أصحاب اخلُ ذ  الش  

 ر  الش   دَ ، وال يوجد إال اجلهل، ث ازدايوجد طالب علم محيد قد مال إليهمأيها اْلخوة األحبة أنه ال 
و خصال أ، تلهم وقتاهلم، فهل هذه أخالق سين، ث قاملسلمني واجملاهدين مُ يف تكفريه   والفتنة

                                                           
 ( .5-4)ص –يف بيان حال الدولة اإلسالمية يف العراق والشام واملوقف الواجب جتاهها  (1)
 .(2ص) –رسالة إىل أهل اجلهاد وحمبيه  (2)
 .(18ص)ثياب اخلليفة  (3)
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زداد ِبم إال بصرية أهنم كالب النار، أا فال ستخري هللا فيهم دومً أمهدي، ووهللا ث وهللا إين 
اجلهاد من هؤالء، فهم  لتنقية صف    ، وأهنا فتنةٌ هللا حسيب وحسيبكم إهنم إَل زوالم وكُ قُ دُ ص  وأَ 

 .(1)(ا ولسنا منهمن  ليسوا م  

 | األمني العام للتيار السين مبصرطارق عبد احلليم  .دالشيخان: 
األمني العام املساعد للتيار السين ومدير مركز املقريزي  | هاين السباعي .د

 للدراسات
نفسها "الدولة  ياجلماعة اليت تسمال وتصرفات هذه نعلن هنا أننا نربأ إَل هللا من أفع)

اجملاهدين وغريهم من فكر  نَ م   ؛ر الشبابذ   اْلسالمية يف العراق والشام"، وقادهتا ما مل يتوبوا. وحنَُ 
 كاخلوارج والقرامطة هؤالء ومنهجهم، فهؤالء ال يعرفهم إال من عرف فكر اجلماعات املنحرفة عقدايًّ 

صلى هللا عليه رسول هللا عن  عنهرضي هللا ث أيب سعيد اخلدري وتصرفاهتم. حنسب أهنم يصدق فيهم حدي

يَ )): وسلم وآله َياَمُكم  َمَع ص  ٌم حَت ق ُروَن َصالَتُكم  َمَع َصالهت  م ، َوص  ع َماَلُكم  َمَع ، َوأَ ام ه م  ََي ُرُج ف يُكم  قـَو 
َرُءوَن ال ُقر آَأع َماهل  م   َرُهم  ، يـَق  ي ة  ، َن َوال جُيَاو ُز َحَناج  َن الر م  ُم م  َن الد  ين  َكَما مَي ُرُق الس ه   .(2)((مَي ُرُقوَن م 

واي جماهدي األمة وشباِبا، ممن عرف عقيدة التوحيد الصافية، ومل َيرج عنها بدميوقراطية وال 
، يقتلون أهل اْلسالم وخيانة   ثورية شركية وال والء مكفر، إايكم والغلو! احذروهم فإهنم أهل غدر  

! فوهللا لو مسعتم   ل ق ْوهل  مْ  ت ْسم عْ  ي  ق ول وا و إ ن ويدعون أهل األواثن. وال تغرتوا بلحن كالمهم، 
لو خربمت  داننكم من فصاحة قطري  وفروسيته؟كالم خطيب اخلوارج قطري بن الفجاءة، وأين ع

لعرفتم  ،شوذب اخلارجي وغريهم أو ؛رقأو انفع بن األز  ؛سري زعمائهم وقادهتم كنجدة بن عامر
 .(3)(أنكم على درب البدعة تسريون، وعن طريق السنة انكبون

                                                           
 التعاطف مع مجاعة البغدادي ونصائح جملاهدي الشام عامة والغوطة خاصة. (1)
 (.7/288السنن الكربى للنسائي ) ,(2/741(, مسلم )3/1321كما يف البخاري )  (2)
 مجادى اآلخرة/ /19عن بينة, واملؤرخ يف يوم السبت  يمن حي صلة.. ليهلك من هلك عن بينة وحيىيبيان براءة ومفا (3)

 29يف  "لتبيننه للناس وال تكتمونه" اصدر الشيخان اجلليالن كذلك بيانم , وقد أه2014 /بريلإ/19  واملوافق ل ه,1435
 :رابط البيان مبوقع املقريزي م,2014أغسطس  25املوافق  ه,1435شوال 

http://www.almaqreze.net/ar/news.php?readmore=2505 
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 بن إبراهيم بقيادة" الدولة تنظيم" حقيقة بيان": تكتمونه للناس وال ه  ن  ن   ي   ب   ت  "ل   ومما ذكروا يف بيان
 .عواد

إن  األصل اجلامع لفرقة احلرورية، كما تقرر يف أول منشئها، ) :عقائده وحقيقة التنظيم توصيف
 عند أهل السنة او "تكفري املسلمني أبمر ليس كفرً ليها فروعها شىت العقائد، هإقبل أن تضيف 

صل الفرقة اليت خرجت واجلماعة، ث استحالل دمهم على ذلك، واخلروج لقتاهلم، وهو مشتٌق من أ
يف النهروان وحروراء. ث  هللا عنه يرضوقاتلهم علي   ،هللا عنه يرضرته ومعاوية ، وكف  هللا عنه يرضعلى علي  

وهذا ما يفعله تنظيم الدولة من  ،وحذف منه بعد ذلك على مر  القرون هذا الوصف َلإأضيف 
 بل وقيادات ،وتكفري املسلمني ،وتطبيق مفهوم الوالء والرباء يف غري موضعه ،ابجلهل تكفري العاذر

 .(1)ر((فُ ك  وإن مل يَ  ؛ر اجلاهل إبطالقف  استباحة دمائهم، ومنهم من كَ  م  ـومن ثَ  ،اجملاهدين
وأنطق هللا املتحدث ابسم مجاعة  ،وحصحص احلق ،وابن املستور ،انكشف املخبوء :قالوه ومما

فأزال الشك ابليقني، وأخرج ما كان يعتمل يف  ،حيث استدرجه هللا من حيث ال يشعر ؛الدولة
وإذا ِبا  ،فوضعت النقاط على احلروف ؛ة هذا العدانينصدره من غلو واحنراف. فجاءت طام  

إعالن حرب على كافة اجملاهدين، ممن ال ينتمون لتنظيمهم املتوافق مع احلرورية يف سفك دماء 
 ،االشاسع بينهم وبني احلرورية اخلارجية قدميً  ن  و  وشبهات مسجة! رغم البَـ  ،اجملاهدين بتأويالت ابردة

اخلوارج! لكنهم اتفقوا يف أسوأ ما عند اخلوارج  شجاعة وعلم وبالغة وفصاحة ومروءةهم يف  فال
من استباحة دماء املسلمني! ووافقوا القرامطة واْلمساعيلية واحلشاشني وأصحاب قلعة "آملوت" يف 

كاخلليفة املسرتشد   ،واغتيال اخللفاء والسالطني ،العامل اْلسالميإشاعة الرعب والقتل والفوضى يف 
وعماد الدين زنكي  ،رسالنأوالسلطان آلب  ،والوزير نظام امللك السلجوقي ،والراشد ،ابهلل

واغتياهلم بكل خسة علماء  ،وصالح الدين األيويب ،وحماوالهتم املتكررة اغتيال نور الدين زنكي
 .(2)((وأفاضل األمة!.

 :سليمان العلوانالشيخ احملدث 

                                                           
 :رابط البيان مبوقع املقريزي م,2014أغسطس  25املوافق  ه,1435شوال  29بيان "لتبيننه للناس وال تكتمونه"  يف  (1)

http://www.almaqreze.net/ar/news.php?readmore=2505 
 ."عن بينة يمن حي ليهلك من هلك عن بينة وحيىي"بيان براءة ومفاصلة  (2)
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 ا كل   على مكان وأتخذه، أم  ري  غ  ليس من حق الدولة أن تَ : )سليمان العلوانقال الشيخ احملدث 
ن الدولة .. غري غري صحيح؛ ألو قاتلناكمأن تبايعوا أشخص يقول: إما خترجوا أو قتلناكم، إما 

ينتخبه أهل احلل والعقد، وأبو بكر ما انتخبه ال ليس هلم بيعة عامة؛ فمن شروط البيعة العامة أن 
أهل احلل وال أهل العقد، وإذا كان قائده غري راض عن عمله؛ فكيف يطالب اآلخرين مببايعته؟ 

ذا ما ابيعوا إوإمنا هو أمري مجاعة، وأما أن يطلب البيعة من اآلخرين؛ ف ؛وليس هو خليفة املسلمني
 . (1)(أهل اخلري والصالح وليس عمل ،فهذا عمل البغاة ؛قاتلهم

 :عبد هللا السعدالشيخ احملدث: 

 :هذا وقد استفاضت األخبار يف وقوع هذه اجلماعة يف ُمالفات شرعية  كثرية منها

عدم قبوهلا ابلتحاكم إَل حمكمة شرعية مستقلة لفض النزاعات واخلالفات اليت حصلت  :أواًل 
 .مما أدى إَل حدوث القتال بينهم ،بني فصائل اجملاهدين

وإمنا ابلشبهة،  ؛ن ال يستحق ذلكة على مَ د  وحكمهم ابلر    ،وقوعهم يف التكفري بغري حق    ا:اثنيً 
 .فأدى ِبم هذا إَل استباحة دماء بعض من حكموا عليهم بذلك، وال َيفى خطورة هذا األمر

وعدم  ،وختبطهم ،بُعدهم عن العلمأنه ُيالحظ على تصرفات اجلماعة املشار إليها  ا:اثلثً 
هي ليست صادرة عن علم وفقه، وال َيفى أن هذه األمور العظيمة البد أن تكون مبنية ،تبصرهم؛ 

ا على ما وأتسيسً  على فقه عميق ونظر دقيق، وهم يف احلقيقة ليسوا كذلك فضعفهم العلمي ظاهر،
 :أقول وابهلل تعاَل التوفيقتقدم 

 أدعو من ينتسب إَل هذه اجلماعة إَل اخلروج منها واالبتعاد عنها. :أواًل 
والتوبة إَل هللا مما جرى منهم من أخطاء  ،أدعو كبار هذه اجلماعة إَل الرجوع إَل احلق ا:اثنيً 
 م ذكر بعضها.د  قَ وأمور عظيمة تَـ  ،جسيمة

                                                           
 يف تسجيل صويت منشور على االنرتنيت. (1)
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أدعو مجيع اجملاهدين يف بالد الشام إَل أن يتقوا هللا سبحانه وتعاَل، وإَل توحيد صفهم  :ااثلثً 
ومىت جاهدت األمة عدوها ) :ابن تيميةوأن ينشغلوا جبهاد عدوهم، قال أبو العباس  ومجع كلمتهم،

 .(1)(ف هللا بني قلوِبا، وإن تركت اجلهاد ُشغل بعضها ببعضأل  
والتسمي ِبذا  ،أو التعصب لراية أو فصيل سوى اْلسالم كما أدعوهم إَل عدم التحزب

 .(2)الذي مسى هللا عز وجل به عباده ،االسم العظيم

 :الطرطوسي بصري وأبالشيخ 

.. إال أنه ال ن أتسيس بعض اْلمارات اخلاصة ِبمواخلوارج الغالة رغم متكنهم يف اترَيهم م)
ا من أمريً يُعَرف عن أحد  من السلف الصاحل أنه قد دخل يف مواالهتم وطاعتهم، أو أنه ابيع 

.. وإمنا كان املوقف منهم يف اجتاه واحد ال غري؛ وهو قتاهلم، أمرائهم.. أو دعا إَل مبايعته وطاعته
 ..! هنم، وخطرهم  عن األنفس واحلرماتورد عدوا

مجاعة الدولة"، ال َيرجون عن هذا خوارج العصر ــ املعروفني ابسم " واخلوارج الدواعش ــ
أعماهلم أخطر من اخلوارج .. بل هم يف كثري من أوصافهم وأخالقهم و احلكم.. وعن هذا التوصيف

 .(3)(.. ودفعهم أوَل وأوكداألوائل

 :عبد هللا بن عبد الرمحن الشنقيطيالشيخ 
 :واجلهادعضو اللجنة الشرعية يف منرب التوحيد 

 

يف كل  .. لكنكم فرقتموهالمة اجملاهدين ستجتمع حتت رايتكملقد ظننا أن ك :اي قادة الدولة)
 .. وما هكذا تكون! فرقتموها يف الشام.. وفرقتموها يف اجلزيرة.. وفرقتموها يف املغربمكان

عن الوصول إَل  الباحثنينتهازيني نقالبيني اال! بل هذه طريقة االالطريقة ْلقامة اخلالفة الراشدة
                                                           

الرياض,  –جامع الرسائل: ل  شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين, حتقيق : د. حممد رشاد سامل, دار العطاء  (1)
 م.2001-ه 1422 ,الطبعة: األوىل

عبداهلل بن عبدالرمحن السعد  ,حداث الشاممن مجاعة الدولة وأ ,مقتطف من بيان ]موقف الشيخ احملدث: عبد اهلل السعد (2)
 ه [.6/4/1435: اخلميس

 ت  غ ل ب "عبد املنعم مصطفى حليمة" أبو بصري الطرطوسي (3)
 م.4/7/2014ه . 1435رمضان/  6 ,ش ْرع ي ة  إم ار ة  امل
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.. ولو سرمت على هذا صائية ال تبين دولة وال جتمع أمة.. هذه األساليب اْلقالسلطة أبي وسيلة
أردمت  .. كان إبمكانكم لوالت االنشقاقات واستمرت اخلالفاتالنهج وأخذه عنكم أتباعكم لتو 

العناد واْلصرار، وزدمت  .. لكنكم جلجتم يف اخلصومة وركبتم سفينةمجع الصفوف وأتليف القلوب
خطأكم.. وعصيتم فتوبوا إَل  لقد أخطأمت فصححوا ..تعديتم على من خالفكم من الكبار أبن

! عن اهلبوط.. وال تكونوا كبقرة تصعد السلم وتعجز فعودوا إَل سالف عهدكم ..ربكم.. واحنرفتم
اْلسالمية تستمد شرعيتها من الشرع ..! فالدولة اراتكم لن تغطي عورة احنارافاتكمواعلموا أن انتص

 .(1)(ال من قوة السالح

 -قاضي والية داغستان  - عثمان أبو حممد الغمرياويالشيخ 

البغدادي ليس خليفة للمسلمني، وال جتوز مبايعته ألن مبايعته شق لصفوف اجملاهدين، ومن )
 . (2)(ابيع البغدادي فهو فتان الذي سلك سبيل إراقة دماء املسلمني

 :(3)نور الدين نفيعةالشيخ 

على أهنم فإن سرية تنظيم الدولة اْلسالمية على العكس من ذلك، ففيها أكرب شاهد .... ) 
... فما عزمت على إصدار هذا البيان إال بعد أن صار أبعد الناس عن الرشاد ومنهاج النبوة

 (.تنظيم الدولة اْلسالميةا يزكي ما يقع يف حق أهلنا يف الشام من جرائم على يد السكوت موقفً 

 

 :تقبله هللا ماجد املاجدالشيخ 

 من إعالن الدولة: احمذرم  -لبنان أمري كتائب عبد اهلل عزام يف  - الشيخ ماجد املاجدوقال 

                                                           
 .(7ص)اخلالفة ليست هي اخلالف  (1)
 للبغدادي.كلمة: خطاب إىل جماهدي داغستان خبصوص البيعة  (2)
يف بيان من داخل  –وهو ممن حيظى باحرتام وتقدير كبري من قادة اجملاهدين ومبشورهتم خلربته وطول باعه العسكري والعلمي  (3)

 سجنه  يف املغرب.
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إن  إعالن الشيخ البغدادي   إقامة الدولة اْلسالمية يف العراق والشام، وحبسب اط  العنا )
مت  وفع  ل العمل به؛ قاصًما لظهر اجلهاد يف بالد الشام، مفر  ًقا لصف   وتقييمنا لألوضاع؛ سيكون لو 

 ، اجلماعات اجلهادية، وصانًعا وليجًة للعدو   يدخل إَل اجلماعات منها، يؤل  ب بعضها على بعض 
 . (1)(ويستعمل بعضها يف حرب بعض  

 :لؤي السقااألخ 

يف رسالة من  - تركيا يف الزرقاوي واملسجونأليب مصعب وهو النائب األول  -وقال لؤي السقا 
فقد أحزنين وإخواين األسرى  ؛فكما مجيع اجملاهدين والغيورين على مصلحة الدين: )داخل سجنه

 ،وإراقة للدماء ،من مفاسد "الدولة" ما تسببت به اْلجراءات املنحرفة جلماعة ؛من اجملاهدين هنا
 ،من غلو يت مما تقوم به مجاعة "الدولة"ءعلن براوضرر للجهاد والدعوة يف بالد الشام، أُ  ،وفنت

وخطف وقتل  ،واستباحة دماء املسلمني ،وإطالق أحكام التكفري على اجلماعات اجملاهدة
 (.ومن مجيع ممارساهتا املنحرفة ،واغتيال قادهتم ،اجملاهدين

 

                                                           
 .(5ص)الرشد يف نازلة الشام بإعالن دولة اإلسالم  (1)
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 الباب الرابع
 المارقة شبهات يثيرها
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الشبه على الناس  ويف هذا الباب بعض املسائل اهلامة اليت يكثر فيها اجلدل وبسببها يلقي املارقة
 :ذكرهتا يف فصول

 الفصل األول

 ةـألـــسـم
 اخلوارج السابقون التحليق الذي متيز بهختلف اخلوارج املعاصرين عن 

 من سيما اخلوارج التحليق, لكناوقد يتساءل بعض الباحثني عن احلق بأن أهل العلم قد ذكروا أن 
 هذه الصفة يف مجاعة الدولة؛ فكيف اجلواب؟ال نرى 

 :الرد على هذه الشبهة

 :أجوبة كما يليجاب عنه بعدة  هذا األمر ي  : إن نقول وابهلل التوفيق

؛ فقد جاء رضي هللا عنهمالصحابة  على عهدكانوا ذين  خوارج اللل عالمةن حلق الشعر أ :واًل أ
قَتَلُهم ، طُوىَب ل َمن  )) ففي احلديث:؛ وسلموآله صلى هللا عليه سأله الصحابة لرسول هللا  سؤال لجواابً ذكره 

ل يقُ  !ق يَل: اَي َرُسوَل اَّلل    .ُلوهُ َوطُوىَب ل َمن  قَت يَماُهُم الت ح   .((َما َعاَلَمتـُُهم ؟ قَاَل: س 

ُنوَن ال ق يَل، )): وسلموآله صلى اهلل عليه قال النيب  ويف املستدرك ٌم َُي س  ت اَلٌف َوفـُر قٌَة، قـَو  َسَيُكوُن يف  أُم يت  اخ 
َرُءوَن ال ُقر آَن، اَل جُيَاو ُز تـََراق يَـُهم ، ََي ق ُر َأَحدُُكم  َصاَلَتُه َمَع َصاَلهت  م   يُئوَن ال ف ع َل، َويـَق  َياَمُه َمَع َوُيس  ، َوص 

َيام ه م ، مَي ُرُقوَن م َن الد    ق ه ، َوُهم  ص  ُم َعَلى فـَو  ُع َحىت  يـَُرد  الس ه  ي ة ، اَل يـَر ج  َن الر م  م  م  ين  ُمُروَق الس ه 
ن ُه يف   ُعوَن إ ََل ك َتاب  اَّلل   َولَي ُسوا م  َل يَقة ، طُوىَب ل َمن  قـَتَـَلُهم  َوقـَتَـُلوُه، َيد  َل ق  َواخل  َراُر اخل  ء   ش  َمن   ،َشي 

ُهم  اقَاتـََلُهم  كَ  نـ  َّلل   م  ََل اب  ل يقُ َما س   !قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّلل    .َن َأو   .(1)((يَماُهم ؟ قَاَل: الت ح 

يف أن يكون املعىن املراد ذكر األغلب من حاهلم، واملشهور من أوصافهم، أي: جتدوهنم  الثاين:
 ((كأسنمة البختسهن  و رؤ ))أبن  عارايتالكاسيات ، وهذا كما جاء يف وصف الالغالب هكذا

فال يشرتط  ؛السفورو  العريو  ابلتربج، لكن املراد أهنن متصفات قد يتخلف أحياانً وصف هلن وهذا 

                                                           
 (.5/426( )5/337ومسند أيب يعلى ) ,(2/161املستدرك على الصحيحني ) (1)
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ا رأسه،  لكون املرأة متربجة أن يكون رأسها كسنام البخت، وكذا ال يشرتط للخارجي أن يكون حملقً 
 ثدية.كما أنه ال يشرتط أن يكون اخلارجي ذا 

فانظروا إن كان  ،يف يده شعرات سود ، أسود خمدج اليدأن فيهم رجاًل سيماهم )) :ففي احلديث
فوجدان  ،فطلبنا ؛اطلبوا :فبكينا فقال ،وإن مل يكن فقد قتلتم خري الناس ،هو فقد قتلتم شر الناس

 .((معنا علي   ا وخر  فخرران سجودً  ،املخدج

تسمى ِثينة معروفة وهو يعين لبس نعال  ،(التسبيت) لفظيف وصف اخلوارج ورد  الثالث:
هل ترف ، وأغلب اخلوارج من مجاعة الدولة أدليل على الرتفيف هذا الوصف و (، السبتية)ـب

 ورفاهية.

ب س النعال السب ت ية، واملراد أهنم أهل التنعم، ال كالعرب، وهللا املراد ابلثاين: ل  ) :قال السندي
 .(تعاَل أعلم

، ِبمميزة معينة الناس دون غريهم، واختصاص هلؤالء يزة ممعالمة  وجود أن املراد بذلكالرابع:
يتميزن عن الناس بشعار خاص ِبم؛  اليوم  ا همهو  ،َيتلفون به عن الناس اخاصًّ  ان هلم شعارً أفتجد 

 ،عن غريهم ِبا القوم، أي عالمتهم اليت ِبا يتميزون سيما ن معىنأل ؛هاكاعتقادهم ابلدولة وبقائ
ن ا أخصوصً  وال عالمة، فليس سيما ،حد عن غريهمال يتميز به أ بني الناس اوإذا كان األمر مشرتكً 

فظهر أن املارقني  ،هل اجلهالةالفقهاء وأو : الفقراء واألغنياء العامة واخلاصة يفعله التحليق أمر
 .يفعلونه لغرض املخالفة اكانو   ولنياأل

سيما اخلوارج كانت التحليق، وكان السلف )أن  "الفتح"يف  احلافظوقد فهم الشراح هذا فذكر 
هنم َيتلفون ِبا من أل فهذه، طريقة اخلوارج حل ق مجيع رؤوسهميوفرون شعورهم ال َيلقوهنا، وكانت 

 .(1)(زمان آلخر

 .(لرأس، ومل يكن ذاك من عادة العرب، أي: حلق اقوله: )التحليق(): السنديوقال 

و صفاهتم الالزمة هلم "مسألة أصوهلم أ نم   ن  أواملصنفني  ق  رَ مل يذكر علماء الف   اخلامس:
 .فال يلزم اطراده على مر العصور ؛؛ فهي وصف لزمن ومكان وأشخاص معيننيالتحليق"

                                                           
 (.8/68فتح الباري ) (1)
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؛ رضي هللا عنهمول من ابتلي ِبم الصحابة أبة هلذه العالمة كون هذه الفرقة احتاج الصحا السادس:
 ،عندهمبسبب الغموض الذي قد َيصل  ؛ هلمتسهياًل هذا الوصف  وسلموآله صلى هللا عليه ذكر النيب ف

تاجون ملثل هذه العالمة الشتهار ما العصور اليت تليهم فال َي، أكما حصل ذلك يف قتال املرتدين
 عن غريهم. صفاهتم متيزصوهلم و أ

 

 اوحديثً  احقيقة التميز عند اخلوارج قدميً  فرع هام يف
 ل  وتنبهت إىل مسألة ق   ,االعلماء فوجدت عجبم  وفتشت يف كالم ,اتأملت يف هذه املسألة جيدم  ولقد

وهي أن اخلوارج ونتيجة هلوس البدعة الذي  ,وبسببها حيتار البعض يف احلكم على اخلوارج ,ن يتنبه هلام  
يتمحكون و  ,ا يشون عكس التيارفهم دائمم  ؛أحدث فيهم حبام للتميز والتفرد عن مجاعة املسلمني

وليست يف  ,أو عدمها للخالفة القرشية شرط وليست يف ,فالعربة ليست يف التحليق أو عدمه ,املخالفة
ما عليه أهل السنة السعي بكل وسيلة ملخالفة  وولكن العربة عند اخلوارج ه ,إثبات الرجم من عدمه

ولو كان  ,فعندما كان الناس يف العصور األوىل يوفرون شعورهم كان شعارهم التحليق ,اا وحديثم قديم 
فقال أوائلهم أن القرشية  ,الناس حيلقون لوفروا, وكان الناس كذلك جمتمعني على أن اخلالفة يف قريش

ا هلم زم لى القرشية متيواليوم ألن اخلالفة مل حتقق شروطها قالوا وأكدوا ع ,ُمالفة للجمهور ,ليست بشرط
وكذلك الرجم فأرادوا أن يقولوا أن  ,يف أهنم خيالفون اخلوارج األوائل ؛مبشاعر األتباع اعن الناس وتالعبم 

فألن الناس   ,وإمنا التميز ,وإمنا العربة ليست يف الرجم ,وحنن نقيمه ,اخلوارج األوائل ال يثبتون حد الرجم
بيق خري تطوألن الكثري من العلماء يرى تأ ,افنفاه اخلوارج متيزم  ؛قيمون الرجمكانوا يف العصور األوىل ي

حىت أهنم  ,سارعوا إىل تطبيق الرجم وبسرعة عجيبة ,للمفاسد الناجتة امنعم  ؛ومنها الرجم ,بعض احلدود
وتأملوا يف واقع  ,, فتنبهوا أيها الناس هلذا األمرلهرمجوا يف أشهر ما مل ترمجه األمة اإلسالمية عرب تارخيها ك

ومل  ,ولقد تنبه العلماء لذلك ,مههمهو دأهبم و  يءجتد أن روح التميز والتفرد بكل ش ,هذه اجلماعة
فالعربة يف التميز والتفرد وليس يف صورة  ,بل كل ما هو من أنواع التميز ,حيصروا قضية اخلوارج بالتحليق

قوله سيماهم التحليق أي جعلوا ذلك عالمة هلم على رفضهم زينة ) :القرطيبقال  ذلك التميز.
وابتداع منهم يف دين هللا  ،ال يزهد فيه وهذا منهم جهل مبا يزهد وما ،فوا بهعرَ يُ وشعارا ل   ،الدنيا

 .(1)(اشيئً 
 ما يوضح هذه القضية بشكل أوضح حيث قال: عمدة القاري شرح صحيح البخاريوجاء يف 

                                                           
: عبدالفتاح أبو غدة, مكتب يب بكر أبو الفضل السيوطي, حتقيقعبدالرمحن ابن أ  ل شرح السيوطي لسنن النسائي: (1)

 (.7/121) م,1986-ه1406, الثانية :حلب, الطبعة –املطبوعات اإلسالمية 
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 .التحليق هو إزالة الشعر :قوله .ا العالمةا وممدودً ما سيماهم بكسر املهملة مقصورً  :قوله"
فإن قلت يلزم من وجود العالمة  .أو التسبيد ابملهملة والباء املوحدة وهو استيصال الشعر :قوله

قلت كان يف عهد الصحابة ال  .فكل حملوق الرأس منهم لكنه خالف اْلمجاع ،وجود ذي العالمة
 ولذلك مل اه , (1).وأما هؤالء فقد جعلوا احللق شعارهم ،َيلقون رؤوسهم إال يف النسك أو احلاجة

  وليس جمرد احللق ؛إال إذا جاء على وجه التميز الذي هو مناط البدعة ,ايعترب العلماء حلق الرأس حمرمم 
عي فهو: كحلق كثري م) :ابن القيمكما قال  يف  اجيعلونه شرطً  ،ن املطوعة والفقراءوأما احللق البد 

 وغريهم. يتميزون به عن أهل الشعور من اجلند والفقهاء والقضاة وزايًّ  ،الفقر

بن . وقال عمر ((سيماهم التحليق))يف اخلوارج أنه قال:  وسلموآله عليه صلى هللا وقد صح عن النيب 
 الو رأيتك حملوقً عن مسائل فأمر بكشف رأسه وقال: لصبيغ بن عسل وقد سأله  رضي هللا عنهاخلطاب 

 .(2)(ألخذت الذي فيه عيناك حىت أن تكون من اخلوارج

للتميز  ا أن إطالة الشعر إذا كانت شعارم فقهه وعلمه يعترب نْ م   رمحه اهلل ابن تيميةبل إن شيخ اإلسالم 
هلم عن  اقصدون ويتعبدون بإطالة الشعر متييزم وهذا ما عليه مجاعة الدولة وغريهم ممن يت ,يصبح بدعة

 :فصل) :فقال رمحه اهلل ,بل إن الواحد منهم يتحرج بقص شعره أكثر مما يتحرج من قص حليته ,غريهم
فال يتميزون بلباس  ،وليس ألولياء هللا شيء يتميزون به عن الناس يف الظاهر من األمور املباحات

: كم كما قيل .اوال حبلق شعر أو تقصريه أو ظفره إذا كان مباحً  ،ادون لباس إذا كان كالمها مباحً 
وآله عليه  صلى هللادون يف مجيع أصناف أمة حممد وجَ ؛ بل يُ اءيق يف قباء وكم من زنديق يف عبد   من ص  

ويوجدون  ،فيوجدون يف أهل القرآن وأهل العلم ،إذا مل يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور ،وسلم
 .(3)(ويوجدون يف التجار والصناع والزراع ،يف أهل اجلهاد والسيف

ألهل البدع الذين مههم  اشعارم  صارتا م  هذا الباب منع علماؤنا فعل بعض األمور املباحة ل  ومن 
وقال اجلمهور من العلماء: ال جيوز إفراد غري ) :ابن كثريومنها ما ذكره  ,التميز عن سائر الناس

                                                           
بدر الدين  ياحلنف بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتايبعمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو حممد حممود بن أمحد  (1)

 (.25/201) بريوت. –, دار إحياء الرتاث العريب العيين
دار  - الدمام – للنشر يشاكر توفيق العاروري, رماد - : يوسف أمحد البكريحتقيق أحكام أهل الذمة البن قيم اجلوزية, (2)

 (.3/1293) ,م1997-ه 1418بريوت, الطبعة: األوىل,  -ابن حزم
ل  شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين, حققه وخرج أحاديثه:  ,الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان (3)

 (.51)ص ,م1985-ه 1405مكتبة دار البيان, دمشق,  عبدالقادر األرناؤوط,
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قال قال: ِبم غريهم، فال يُ  قُ لحَ وا، فال يُ رُ ك  ا لألنبياء إذا ذُ األنبياء ابلصالة؛ ألن هذا قد صار شعارً 
ا، كما ال يقال: قال علي صلى هللا عليه. وإن كان املعىن صحيحً أبو بكر صلى هللا عليه. أو: قال 

. ومحلوا ما ورد يف ذلك عز وجل؛ ألن هذا من شعار ذكر هللا ا جلياًل حممد، عز وجل، وإن كان عزيزً 
ا آلل أيب أوىف، وال جلابر وامرأته. وهذا من الكتاب والسنة على الدعاء هلم؛ وهلذا مل يثبت شعارً 

 مسلك حسن.

: ال جيوز ذلك؛ ألن الصالة على غري األنبياء قد صارت من شعار أهل األهواء، آخرون وقال
 .(1)(ن يعتقدون فيهم، فال يقتدى ِبم يف ذلك، وهللا أعلمون على مَ ل  صَ يُ 

والصحيُح الذي عليه األكثرون أنه مكروه كراهة ) :السابقةعن نفس املسألة  رمحه اهلل النوويوقال 
 .(2)(أهل البدع، وقد هُنينا عن شعارهمتنزيه ألنه شعار 

ألهل  احوه على التسطيح ألنه أصبح شعارم ورج ,ويف مسألة القبور استحب العلماء التسنيم للقرب
ن يَم يف  َهَذا الز َمان  ) :البيهقيما قال  ,البدع َتَحب  الت س  َحاب َنا اس  ل  ال ع ل م  م ن  َأص  ن ه  إ ال  َأن  بـَع َض َأه  ل َكو 

نَ  َل س  طَاَلة  األ  ، َفاَل َيُكوُن َسبَـًبا ْل   ل  ال ب دَع  َه  َعارًا أل  ط يَح َصاَر ش  ، َوَأن  الت س  َاع  ْل  مج  َا  ،ة  ف يه  َجائ ًزا اب  َوَرم ي ه  مب 
ف يقُ  هلل  التـ و  ، َواب  ل  ال ب دَع   .(3)(ُهَو ُمنَـز ٌه َعن ُه م ن  َمَذاه ب  َأه 

ميزوا ف يء,أال وهو التميز يف كل ش ,اماعة لوجدت هذا األصل فيهم مطردم هذه اجل ولو تأملت
واألعالم والرايات , ميزوا أنفسهم بالسواد وبطريقتهم يف تطبيق الشريعة ؛بباقيةأنفسهم بالدولة واخلالفة و 

 .واهلل املستعان ,م مميز عن غريهمهل يءواللباس وكل ش

 

  

                                                           
 (.6/478تفسري ابن كثري ) (1)
 (.130األذكار النووية لإلمام النووي )ص (2)
 (.4/5السنن الكربى للبيهقي ) (3)
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 الثاني الفصل

 هل األواثنأيقتلون يف أن مارقة اليوم 

 .قال من أهنم يقتلون أهل األواثن من النصريية والروافض وغريهمما يُ 

فيحتج أنصارهم  ,الغالة إلزالة صفة اخلروج واملروق عنهم اوهذه الشبهة من أكثر ما يدندن حوهل
يرتكون يقتلون أهل اإلسالم و )فتهم أهنم كيف حتكمون عليهم بأهنم خوارج واخلوارج من ص ويقولون:

وكذلك مع  ,فمعاركهم مع الروافض معروفة يف العراق ,ومجاعة الدولة يقتلون أهل األوثان(, أهل األوثان
وبالتايل ليسوا  ,وثانفإذا هم يقتلون أهل األ ,هو التحالف يقاتلهم ويقتلون منهم وها ,النصريية والبككة

 :ة أوجهاجلواب على هذه الشبهة من عدو ,خبوارج

وأهل األهواء بالتعامل  ؛أن هذه الطريقة يف التعامل مع النصوص هي طريقة اجلهلة األول:
 :على ذلك شيخ اإلسالم رمحه اهلل حيث قال ه  ب  وقد ن    ,ومعرفة املعاين ,السطحي دون فهم النصوص

-سلم آله و هللا عليه و صلى  -ذر قال: قال رسول هللا  لم، عن عبد هللا بن الصامت عن أيبصحيح مس ويف)

قوم يقرؤون القرآن ال جياوز حالقيمهم،  - أو سيكون بعدي من أميت -إن بعدي من أميت )): 
. قال ابن ((َيرجون من الدين كما َيرج السهم من الرمية، ث ال يعودون فيه، هم شر اخللق واخلليقة

 هُ قلت: ما حديث مسعتَ  - الغفاريأخا احلكم بن عمرو  -الصامت: فلقيت رافع بن عمرو الغفاري 
 .((ذر كذا وكذا؟ فذكرت له احلديث، فقال: وأان مسعته من رسول هللا من أيب

ا وإمنا قولنا: إن علي   وف غريهم. - اهلل عنه يرض -م علي فهذه املعاين موجودة يف أولئك القوم الذين قتله
قاتل  -صلى هللا عليه وسلم  -إن النيب مثل ما يقال:  - وسلموآله صلى اهلل عليه  -قاتل اخلوارج بأمر رسول اهلل 

ا خمتلفة. وكذلك الشرك أنواع خمتلفة، وإن مل الكفار، أي قاتل جنس الكفار، وإن كان الكفر أنواعً 
جيمعهم لفظ الشرك  لكن تكن اآلهلة اليت كانت العرب تعبدها هي اليت تعبدها اهلند والصني والرتك؛

صلى هللا  -معىن أولئك، وجيب قتاهلم أبمر النيب  واملروق يتناول كل من كان يفروج وكذلك اخل ومعناه.

 .(1)(، كما وجب قتال أولئك-وسلم وآله عليه 

                                                           
 (.499-28/494جمموع الفتاوى ) (1)
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دماءهم واستحلوا  إن العلماء أمجعوا على وجوب قتال اخلوارج إذا خرجوا على املسلمني: الثاين
فهذا هو  ,مقاتلة املسلمني واخلروج عليهم, فمحل اإلمجاع على القتال هو وأمواهلم وفارقوا مجاعتهم

مع  ,ومل نعثر على قول عامل يقول بأن مناط قتال اخلوارج هو مقاتلتهم للمسلمني ,املناط املؤثر يف احلكم
وهذا موجود يف مجاعة الدولة بال  ,بل املناط املعترب هو قتال املسلمني ,التالزم يف ترك قتال املشركني

 ومعاركهم ضد الفصائل اجملاهدة معروفة مشهورة. ,شك

ألن اخلوارج وجبهلهم وتأويلهم الفاسد يعتربون قتال  ,أن احلديث خرج خمرج الغالب الثالث:
فيكون معىن  ,قتال املرتد أوىلو  ,ألن املسلمني بنظرهم مرتدون ,نياملسلمني أوىل من قتال املشرك

إذا ما  الذي يعترب قليالم  ؛قتاهلم للكفار ويطغى على ,واألكثرأن قتاهلم للمسلمني هو الغالب  ؛احلديث
 الصحيحني يف حديث أيب ويف) :حيث قال رمحه اهلل ابن تيميةجحه وهذا ما ر  ,قورن بقتال املسلمني

. وهذا نعت ((، لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاديقتلون أهل اْلسالم ويدعون أهل األواثن))سعيد: 
أكثر  ،العتقادهم أهنم مرتدون ؛كالرافضة وحنوهم، فإهنم يستحلون دماء أهل القبلة سائر اخلارجني

 .(1)(ا مرتدين؛ ألن املرتد شر من غريهمما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسو 

ويعتقدون  ،رون ابلذنبف   كَ فأصل قول اخلوارج أهنم يُ  ؛البدع لُ ص  أَ  فَ ر  وإذا عُ ) :ابن تيميةقال 
 ،وإن كانت متواترة ؛اع الكتاب دون السنة اليت ختالف ظاهر الكتاببويرون ات ،بذنبا ما ليس ذنبً 
كما   ،ون منه الرتداده عندهم ما ال يستحلونه من الكافر األصليل  ح  ستَ ويَ  ،ن خالفهمرون مَ ف   كَ ويُ 

ا وعليًّ روا عثمان ف  وهلذا كَ  (2)((يقتلون أهل اْلسالم ويدعون أهل األواثن)) :قال النيب فيهم
 .(3)(وكفروا أهل صفني الطائفتني يف حنو ذلك من املقاالت اخلبيثة ،وشيعتهما

وجهاده ال يعين أنه ال  ,اهدون فإن من املعلوم أن اجملاهد ليس مبعصومهنم جيُ أث هب الرابع:
كما جاء يف   ,حبط أجر جهاده بأمور هي أقل بكثري من قتل النفوس املعصومة وقد ي   ,خيطئ وال يذنب

كما قال  ولو حبجة اجلهاد ؛ر اهلل تعاىل اجملاهدين من اإلفساد يف األرضذ  وقد ح   ,الرجل الذي غل مشلة
 الس الم   إ ل ْيك م   أ ْلقى ل م نْ  تق ول وا و ال فت بين وا الل ه   س ب يل   يف   ض ر بْ ت مْ  إ ذا آم ن وا ال ذ ين   أ يه ا يا :تعاىل

                                                           
  (.28/497جمموع الفتاوى ) (1)
 يبني لك كيف يقتلون أهل اإلسالم ويرتكون أهل األوثان. 11انظر ملحق الصور رقم  (2)
 (.3/355جمموع الفتاوى ) (3)
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نام  ل ْست   نْيا احلْ ياة   ع ر ض   تْبتغ ون  . م ْؤم   ف م ن   ق  ْبل , م نْ  ك ْنت مْ  ك ذل ك  . ك ث ري ة   م غان    الل ه   ف ع ْند  . الد 
ا كان   الل ه   إ ن  . فت بين وا. ع ل ْيك مْ  الل ه    .. خ ب ريما تْعم ل ون   مب 

خالصتها أن سرية من سرااي : روايات كثرية يف سبب نزول اآلية وقد وردت :رمحه اهللقال سيد قطب 
السالم عليكم. يعين أنه مسلم. فاعترب بعضهم أهنا كلمة  : معه غنم له. فقالاملسلمني لقيت رجاًل 

 يقوهلا لينجو ِبا، فقتله.

وتنفض عن قلوب املؤمنني كل شائبة من  ،، حترج على مثل هذا التصرفومن ث نزلت اآلية
 وكالمها يكرهه اْلسالم... طمع يف الغنيمة أو تسرع يف احلكم

إن عرض احلياة الدنيا ال جيوز أن يدخل للمسلمني يف حساب إذا خرجوا جياهدون يف سبيل 
. إنه ليس ال .. وكذلك التسرع إبهدار دم قبل التبني. وقد دافع إَل اجلهاد وال الباعث عليهاَّلل 

 يكون دم مسلم عزيز، ال جيوز أن يراق.
وما كان فيها  ،وما كان فيها من تسرع ورعونة ،منوا جباهليتهم القريبةر الذين آواَّلل  سبحانه يذك  

، فلم يعودوا يغزون ابتغاء عرض ليهم أن طهر نفوسهم ورفع أهدافهمع من طمع يف الغنيمة. ومين  
فال تكون  ؛اا وجعل هلم نظامً عليهم أن شرع هلم حدودً  احلياة الدنيا كما كانوا يف جاهليتهم. ومين  

 .(1)ظالل القرآن وَل هي احلكم اآلخر. يفاهليجة األ
رغم أهنم   ؛وقد وردت عدة آثار حتذر من سفك الدماء احملرمة واإلفساد يف األرض يف ساحة اجلهاد

صلى اهلل بل تربأ النيب  ,ومل يقل أحد أنه مسموح هلم ذلك طاملا أهنم يقتلون الكفار ,كانوا جياهدون الكفار

 .يف القضية وكان متأوالم  مما فعل خالد وسلمآله و عليه 
ثـََنا ،حَم ُمودٌ  َحد َثين  ))فقد جاء يف صحيح البخاري:  بَـَرانَ  ،الر ز اق   َعب دُ  َحد   وَحد َثين   ،َمع َمرٌ  َأخ 

بَـَرانَ  ،نـَُعي مٌ  بَـَرانَ  ،اَّلل    َعب دُ  َأخ  ر ي   َعن   ،َمع َمرٌ  َأخ  َوآل ه   َعلَي ه   اَّلل ُ  َصل ى الن يب    بـََعثَ  :قَالَ  َأب يه   َعن   ،َسامل    َعن   ،الز ه 

اَلم   إ ََل  َفَدَعاُهم   َجذ ميَةَ  َبين   إ ََل  ال َول يد   ب نَ  َخال دَ  َوَسل مَ  ُنوا فـََلم   ،اْل  س  َنا يـَُقوُلوا َأن   َُي س  َلم   َفَجَعُلوا ،َأس 
ُتلُ  َخال دٌ  َفَجَعلَ  ،َصَبأ انَ  ،َصَبأ انَ  :يـَُقوُلونَ  ُهم   يـَق  نـ  رُ  م  ريَهُ  م ن ا رَُجل   ُكل    إ ََل  َوَدَفعَ  ،َوأيَ س   إ َذا َحىت   ،َأس 

مٌ  َكانَ  ُتلَ  َأن   َخال دٌ  َأَمرَ  يـَو  ريَهُ  م ن ا َرُجل   ُكل   يـَق  ُتلُ  اَل  َواَّلل    :فـَُقل تُ  ،َأس  ري ي َأقـ  ُتلُ  َواَل  َأس   م ن   رَُجلٌ  يـَق 

                                                           
 (.2/737) ظالل القرآن (1)
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ريَهُ  َأص َحايب   َنا َحىت   ،َأس   يََدهُ  َوَسل مَ َوآل ه   َعلَي ه   اَّلل ُ  َصل ى الن يب    فـََرَفعَ  ،َفذََكر اَنهُ  َوَسل مَ َوآل ه   َعَلي ه   اَّلل ُ  َصل ى الن يب     َعَلى َقد م 
 .(1)((َمر تـَني    َخال دٌ  َصَنعَ  مم  ا إ لَي كَ  َأبـ َرأُ  إ ين    الل ُهم   :فـََقالَ 
 من احلرقة إَل وسلموآله  عليه هللا صلى هللا رسول بعثنا)) :قال أسامة بن زيدمعلوم حديث كذلك و 
 ال :قال غشيناه فلما ؛منهم رجاًل  األنصار من ورجل أان وحلقت ،فهزمناهم القوم فصبحنا ،جهينة

 هللا صلى النيب   ذلك بلغ ؛مناد  قَ  فلما :قال ،قتلته حىت برحمي وطعنته ،األنصاري عنه فكف ،هللا إال إله

 كان إمنا !هللا رسول اي :قلت قال هللا؟ إال إله ال قال بعدما هُ لتَ تَ قَـ أَ  !أسامة اي :يل فقال وسلم وآله عليه
 أكن مل أين متنيت حىتعلي   يكررها زال فما قال هللا؟ إال إله ال قال بعدما هُ لتَ تَ قَـ أَ  :فقال قال ،اذً عو  تَ مُ 

 .(2)((اليوم ذلك قبل أسلمت

 ,قتل املسلمني بل خيارهم من اجملاهدين العاملنيتعمد  فكيف يف ,حاالت مشتبهةهذه احلاالت و  
 الناس فضيق ،غزوة وسلموآله  عليه هللا صلى هللا نيب مع غزوت)): قال أبيه عن اجلهين أنس بن معاذ عنف

 فال امؤمنً  آذى أو اطريقً  قطع أو منزاًل  ضيق من ينادي: منادايً  فبعث ،الطريق وقطعوا ،املنازل
 .(3)((له جهاد

 وأنفق ،اْلمام وأطاع ،تعاَل هللا وجه ابتغاء غزا من فأما ،غزوان الغزو)) :وسلم وآله صلى اهلل عليهوقال  
 ارً خ  فَ  غزا من وأما ،كله أجر ونبهه نومه فإن ،األرض يف الفساد واجتنب ،الشريك وايسر ،الكرمية

 .(4)((ابلكفاف يرجع لن فإنه ،األرض يف وأفسد ،اْلمام وعصى ،ومسعة ورايء

 ألبيه أخاه كان وإن ،تلعنه املالئكة فإن حبديدة أخيه إَل أشار من)) :وسلموآله صلى اهلل عليه وقال 
 !!قتل واستعرضفكيف مبن أشار حقيقة وفجر و  ؛زاحهذا فيمن أشار على وجه امل. (1)((وأمه

                                                           
ال د  ْبن  اْلو ل يد  إ ىل  ب ين  ج ذ ي ة   و س ل م  ل ه  و آص ل ى الل ه  ع ل ْيه  ( باب ب  ْعث  الن يب   4/1577صحيح البخاري ) (1) سنن  ,(10/445وأمحد ) ,خ 

 (.8/236النسائي )
 (.74-36/73(, أمحد )6/2519صحيح البخاري ) ,(1/96صحيح مسلم ) (2)
ود و دا وأبو ,(24/405ورواه أمحد ) ,(3/59ومسند أيب يعلى املوصلي ) ,(2/1090صحيح اجلامع الصغري وزيادته ) (3)

 .(3920برقم )( عن معاذ بن أنس. وهو يف املشكاة 4/268)
لبيهقي عن معاذ وهو حديث  وا ,(2/94واحلاكم ) ,(7/155والنسائي ) ,(4/170ود )و دا وأبو ,(6/368ورواه أمحد ) (4)

 (.4/489الصحيحة ) (, السلسلة2/182, الرتغيب )(3846)وهو يف املشكاة "حسن" 
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وبالتايل يغض  ,هنم يقاتلون الكفارأوإن من املشاركة يف هذا اجلرم الدفاع عن هؤالء املارقة حبجة 
 ,(2)بقتلهم للمسلمني ن  ور  إذا ما ق   ؛االعلم أن قتلهم للكفار قليل جد   النظر عن قتلهم للمسلمني, مع

 كما هو معلوم.الرضا بالذنب كفعله  و  ,وقد يكون هذا من الرضى بالفعل .واهلل املستعان

 ومن عنها، غاب كمن فكرهها شهدها من كان األرض يف اخلطيئة عملت إذا)) :قالوقد 
 . (3)((شهدها كمن كان فرضيها، عنها غاب

 املسافة بعدت وإن ،اْلث يف املشاركة يف حضرها أي "شهدها كمن كان)" :املناويقال  
 املعدوم حكم املوجود إعطاء فيها األوَل والصورة العاصي، حكم يف ابملعصية الراضي ألن .بينهما

 .(4)(عكسه والثانية

لدرجة أن املرء من الصحابة حيتقر  ,همة غلو  د  ش  و  املارقة   عَ نط  تَ  ت  نَ يـ  أن األحاديث بَـ  اخلامس:
وهذا يدخل فيه  ,أعماهلمصالهتم وصيامهم وعباداهتم و  عمله أمامو عبادته  صالته وصيامه بل وسائر

, فالقضية ليست وقد وردت يف ذلك آثار ,مام جهادهمفاملرء قد حيتقر جهاده أ ,اجلهاد من باب أوىل
واجتناب البدعة, وهلل در شيخ اإلسالم  ,بل إن القضية قبل ذلك يف موافقة السنة ؛مرتبطة مبجرد العمل

 ؛فليس الفضل بكثرة االجتهاد)هلل: وأوضح عبارة حيث قال رمحه ا ,هذه القضية بأجلى صورة ح  ض  و  
وقد قال  ،اعدً إال ازداد من هللا بُ  ،اما ازداد مبتدع اجتهادً  :كما جاء يف األثر  ،ولكن ابهلدى والسداد

وقراءته  ،وصيامه مع صيامهم ،َيقر أحدكم صالته مع صالهتم)) :يف اخلوارج صلى هللا عليه وآله وسلمالنيب 
 ((ميرقون من اْلسالم كما ميرق السهم من الرمية ،يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم ،مع قراءهتم

لكثري من الرافضة والقدرية واجلهمية وغريهم من االجتهاد ما ال اويوجد ألهل البدع من أهل القبلة 
راد لكن إمنا يُ  ،وكذلك لكثري من أهل الكتاب واملشركني ،يوجد ألهل السنة يف العلم والعمل

                                                                                                                                                                      
عن أيب هريرة. وهو يف غاية  ,(4/463والرتمذي ) ,(4/2020ورواه مسلم ) ,(2/1043اجلامع الصغري وزيادته ) صحيح (1)

 .(446)املرام 
 .الدولة مجاعة غالة يد على واجملاهدين الثوار قتلى عدد يف إحصائيةوفيه ( 12رقم) ملحق انظر(2)

د عن العرس و "حسن". ورواه أبو داو  :وقال ,(1/179صحيح اجلامع الصغري وزيادته )و  ,(6/401صحيح سنن أيب داود ) (3)
 .(5141برقم )بن عمرية. وهو يف املشكاة 

 (.1/407فيض القدير ) (4)
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  ع م الم  أ ْحس ن   أ ي ك مْ  ل ي ب ْل و ك مْ   :كما قال الفضيل بن عياض يف قوله تعاَل  ،حلسن من ذلكا
ا إن العمل إذا كان خالصً  :فقال ؟!ما أخلصه وأصوبه !اي أاب علي :فقيل له ،أخلصه وأصوبه :قال

واخلالص  ،ا صواابً يكون خالصً قبل حىت ا مل يُ  ومل يكن خالصً وإذا كان صواابً  ،قبل مل يُ ومل يكن صواابً 
 .(1)(والصواب أن يكون على السنة ،أن يكون هلل

رغم أهنم كانوا  ،أبهنم خوارج ق  رَ الف   نَ التاريخ حكموا على كثري م   رَ بـ  أن العلماء وعَ ) السادس:
حيث قاتل العبيديني  ،يقاتلون الكفار كما حصل مع أيب يزيد اخلارجي املشهور يف بالد القريوان

النجدات وهم فرقة  املعلوم أن   نَ وم   ،نه ليس خبارجيأومل يقل أحد من العلماء  ،اشرسً  الباطنية قتااًل 
فساووا بينهم وبني خمالفيهم من  ،خالفوا اخلوارج يف حفظهم لدماء أهل الذمة ؛من فرق اخلوارج

ومل يقل أحد من علماء السنة  ،م واألواثنفالنجدات قتلوا أهل اْلسال ،املسلمني يف إهدار دمائهم
 .(2)(أهنم ليسوا خبوارج

فبعث علي  ،كذلك  وا أهل الذمةقد ورد أهنم استحل   رضي هللا عنهوكذلك اخلوارج يف عهد علي )
فقفوا حيث شئتم حىت جتتمع أمة حممد  ،قد كان من أمران وأمر الناس ما قد رأيتم :إَل بقيتهم فقال

نكم إف ،أو تظلموا ذمة ،أو تقطعوا سبياًل  ،اا حرامً أن ال تسفكوا دمً  ؛بيننا وبينكم سلمو  آلهصلى هللا عليه و 
اي ابن  :فقالت له عائشة .إن هللا ال َيب اخلائنني ،إن فعلتم فقد نبذان إليكم احلرب على سواء

أهل  واستحلوا ،وسفكوا الدماء ،وهللا ما بعثت إليهم حىت قطعوا السبيل :فقالوا ،شداد فقتلهم
 .(3)(قد كان ذلك ؛هللا ال إله إال هو :قال .هللا :فقالت ،الذمة

 

  

                                                           
 (.2/170التفسري البن تيمية )ئق دقا (1)
 (.5/39الدرر السنية ) -موسوعة الفرق املنتسبة لإلسالم  (2)
 ( وقال: تفرد به أمحد وإسناده صحيح واختاره الضياء.10/567البداية والنهاية ) (3)
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 الثالثالفصل 

 يف أهنم يطبقون الشريعة

 ,وحيكمونهقون الشرع ب  ط  هو أهنم ي   ؛على الناس اا إن مل نقل أكثرها تلبيسم رواجم  ومن أكثر الشبه
 ر  ذ  ح   منهم م   ر  ذ  وكلما ح   ,ويغلقون احملالت أثناء الصالة ,ويفرضون احلجاب ,ويقيمون احلدود الشرعية

 :لى هذه الشبهة من عدة أوجهع د  والر   .انربى له الغالة وأبواقهم ليدندنوا هبذه القضية

ألن قضية حتكيم  ,فعالم  إن طرح هذه الشبهة يؤكد انتهاج هذه اجلماعة هنج اخلوارج األول:
ال حكم ) :انوا يقولونحيث ك ,الشريعة وتطبيق احلدود كانت هي الشعار الذي رفعه اخلوارج عرب التاريخ

وهذا الشعار كان عبارة عن كلمة حق أريد  ,ولذلك مسوا باحملكمة ؛هبذا الشعاركانوا يترتسون ف (إال هلل
ا إذ قام إليه ا بينما هو َيطب يومً ا أن عليًّ يضً أذكر ابن جرير  وقد) :رضي اهلل عنها باطل كما قال علي هب

فتنادوا من كل  ،وال حكم إال هلل ،يف دين هللا الرجال أشركتَ  !اي علي :رجل من اخلوارج فقال
 :ث قال ،راد ِبا ابطلهذه كلمة حق يُ  :فجعل علي يقول ،ال حكم إال هلل ،حكم إال هلل جانب ال

وأن ال نبدأكم  ،وأن ال مننعكم مساجد هللا ،إن لكم علينا أن ال مننعكم فيئا ما دامت أيديكم معنا
والتعريض آبايت من  ،وأمسعوه السب والشتم ،تعرضوا لعلي يف خطبه وقد ,(1)ابلقتال حىت تبدؤان

فقام مجاعة منهم   ،فذمه وعابه ؛ا يف بعض اجلمع فذكر أمر اخلوارجا قام خطيبً وذلك أن عليًّ  ،القرآن
ي   و ل ق دْ   :وقام رجل منهم وهو واضع إصبعه يف أذنيه يقول ،كل يقول ال حكم إال هلل  إ ل ْيك   أ وح 

ر ين   م ن   و ل ت ك ون ن   ع م ل ك   ل ي ْحب ط ن   أ ْشر ْكت   ل ئ نْ  ق  ْبل ك   م نْ  ال ذ ين   و إ ىل    فجعل علي    اخْل اس 
 .(2)(هللا ننتظر فيكم مُ ك  حُ  :يديه هكذا وهكذا وهو على املنرب ويقول بُ ل   قَ يُـ 

وأهنم ما خرجوا إال  ،دعاؤهم لتطبيق الشرع املطهرافأشهر صفة للخوارج عرب التاريخ هي 
 .لتطبيق شرع هللا تعاَل

فسوف جتد أن  خطبهموارج عرب التاريخ من مقاالهتم و ولو استعرضنا بعض كلمات اخل الثاين:
, لفهم بأنه ال حيكم مبا أنزل اهللهمون كل من خاحيث يت   ,الدعوة إىل حتكيم الشرع كانت حمور ذلك
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 اموجبم  ,باعه حني اجتمعوا يف منزلهأت اعبد اهلل بن وهب الراسيب ُماطبم  يقول أول رئيس للخوارج وهو
 ،وما ينبغي لقوم يؤمنون ابلرمحن)عليهم القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر واخلروج من أجله: 

أن تكون هذه الدنيا اليت إيثارها عناء؛ آثر عندهم من األمر ابملعروف  ،نسبون إَل حكم القرآنويُ 
 .(1)(والنهي عن املنكر والقول ابحلق، فاخرجوا بنا

دهم يف هذه زه   ،يف منزل عبد هللا بن وهب الراسيب فخطبهم خطبة بليغةاجتمع اخلوارج  ولقد)
فاخرجوا  :ث قال ،وحثهم على األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،بهم يف اآلخرة واجلنةورغ   ،الدنيا

أو بعض هذه  ،إَل بعض كور اجلبال ،بنا إخواننا من هذه القرية الظامل أهلها إَل جانب هذا السواد
 .(2)(منكرين هلذه األحكام اجلائرة املدائن

وحثهم على األمر  ،فخطبهم ،ا يف بيت زيد بن حصن الطائي السنبسييضً أواجتمعوا )
 ج ع ْلن اك   إ ن ا د او ود   ي ا  :وتال عليهم آايت من القرآن منها قوله تعاَل ،ابملعروف والنهي عن املنكر

ل ك   اهْل و ى ت  ت ب ع   و ال ب احلْ ق   الن اس   ب  نْي   ف اْحك م األ ْرض   يف   خ ل يف ةم    اآلية   الل ه   س ب يل   ع ن ف  ي ض 

 و الر ب ان ي ون   ه اد واْ  ل ل ذ ين   أ ْسل م واْ  ال ذ ين   الن ب ي ون   هب  ا حي ْك م   و ن ور   ه دمى ف يه ا الت  ْور اة   أ نز ْلن ا إ ن ا 
اء   ع ل ْيه   و ك ان واْ  الل ه   ك ت اب   م ن اْست ْحف ظ واْ  مب  ا و األ ْحب ار    و ال   و اْخش ْون   الن اس   خت ْش و اْ  ف ال   ش ه د 

 ،[44/املائدة]  اْلك اف ر ون   ه م   ف أ ْول  ئ ك   الل ه   أ نز ل   مب  ا حي ْك م مل ْ  و م ن ق ل يالم  َث  نما ب آي ايت   ت ْشت  ر واْ 
فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أهنم  :ث قال ،الفاسقون ،وبعدها الظاملون ،وكذا اليت بعدها
وأن جهادهم حق على  ،وجاروا يف القول واألعمال ،ونبذوا حكم الكتاب ،قد اتبعوا اهلوى

ولئك على اخلروج على أث حرض  ،فبكى رجل منهم يقال له عبد هللا بن سخربة السلمي ،املؤمنني
ن أنتم إف ،طاع الرمحن الرحيماضربوا وجوههم وجباههم ابلسيوف حىت يُ  :وقال يف كالمه ،الناس
لتم فأي شيء أفضل ت  وإن قُ  ،أاثبكم ثواب املطيعني له العاملني أبمره ؛طيع هللا كما أردمتوأُ  ،ظفرمت

 ،وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بين آدم :قلت .رضوان هللا وجنته من املصري إَل
وما أحسن ما قال بعض السلف يف  ،العظيم ه  ر  دَ وسبق يف قَ  ،ن نوع خلقه كما أرادسبحان م  ف

                                                           
ه (, حتقيق : د. السيد اجلميلي, 597أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي )املتوف: ل  مجال الدين تلبيس إبليس:  (1)

 (.114)صم, 1985 -ه1405, األوىل :بريوت, الطبعة –دار الكتاب العريب 
 (.10/578البداية والنهاية ) (2)
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 ض ل   ال ذ ين   أ ْعم االم, ب األ ْخس ر ين   ن  ن ب ئ ك مْ  ه لْ  ق لْ   :إهنم املذكورون يف قوله تعاَل :اخلوارج
نْ ي ا احلْ ي اة   يف   س ْعي  ه مْ  ن ون   أ ن  ه مْ  حي ْس ب ون   و ه مْ  الد   ر هب  مْ  ب آي ات   ك ف ر وا ال ذ ين   أ ول ئ ك   ص ن ْعما, حي ْس 
 .)(1) و ْزنما اْلق ي ام ة   ي  ْوم   هل  مْ  ن ق يم   ف ال أ ْعم اهل  مْ  ف ح ب ط تْ  و ل ق ائ ه  

جهاد اي أهل اْلسالم إان وهللا لو علمنا أان إذا تركنا ): معاذ بن جوين الطائي اويقول أيضم 
الظلمة وإنكار اجلور كان لنا به عند هللا عذر لكان تركه أيسر علينا وأخف من ركوبه، ولكنا قد 

ونغري اجلور وجناهد  ،وقد جعل لنا القلوب واألمساع حىت ننكر الظلم ،علمنا واستيقنا أنه ال عذر لنا
 .(2)(الظاملني

فلو أردان )ه م  كثرية وجهها إىل عثمان مث قال بعدها: ت    ْكر  ذ   هللا بن إابض عبدوقد جاء يف كتاب 
 رُ فُ ك  لك بعمل عثمان يَ  تُ د  دَ أن خنربك بكثري من مظامل عثمان مل حنصها إال ما شاء هللا، وكل ما عَ 

صلى وخالف سنة النيب  ،كم مبا أنزل هللاالرجل أن يعمل ببعض هذا، وكان من عمل عثمان أنه مل َيَ 

 .(3)(واخلليفتني الصاحلني أيب بكر وعمر وسلموآله هللا عليه 

 -وويل املسلمني من بعده ): رضي اهلل عنهماا ا رأيه يف عثمان وعلي معم نم ي   ب   م   صاحل بن مسرحوقال 
وعطل احلدود وجار يف احلكم، واستذل املؤمن وعزز  ،عثمان، فاستأثر ابلفيء -يعين بعد عمر

اجملرم فثار إليه املسلمون فقتلوه، فربئ هللا منه ورسوله وصاحل املؤمنني، وويل أمر الناس من بعده 
وركن وأدهن،  ،وشك يف أهل الضالل ،يف أمر هللا الرجال مَ ك  علي بن أيب طالب فلم ينشب أن حَ 

ا (4)(فنحن من علي وأشياعه براء يعطله أهنم طالب لتحكيم الشرع ضد من  فديدن اخلوارج دائمم
 .وحيكم مبا أنزل اهلل

ىل هذا لتفات إرنا من االحتذ  و  وقد جاءت األحاديث الشريفة تنبهنا إَل هذا األمر :الثالث
 :مسند أمحد اخلداع كما يف

                                                           
 (.10/580البداية و النهاية ) (1)
 (.3/252تاريخ الطربي ) (2)
 , برتقيم الشاملة آليا(.5/12الدرر السنية ) -الفرق املنتسبة لإلسالم موسوعة  (3)
 , برتقيم الشاملة آليا(.5/16الدرر السنية ) -موسوعة الفرق املنتسبة لإلسالم  (4)
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ٌم ))قَاَل:  وسلموآله صلى هللا عليه َعن  َأيب  َسع يد  َأن  الن يب   )) ت اَلٌف َوفـُر َقٌة، قـَو  َسَيُكوُن يف  ُأم يت  اخ 
َرُءوَن ال ُقر آَن اَل جُيَاو ُز تـََراق يَـُهم ، ََي ق ُر َأَحدُُكم  َصاَلتَ  يُئوَن ال ف ع َل، يـَق  ُنوَن ال ق يَل، َوُيس  ُه َمَع َصاَلهت  م ، َُي س 

َيام ه م ،  مَي ُرُقوَن م َن الد  ين   َياَمُه َمَع ص  ي ة ، ثُ  ُمُروَق الس   َوص  َن الر م  م  م  ُعوَن َحىت  يـَر َتد   َعَلى  ه  اَل يـَر ج 
َل ق  وَ  َل يَقة ، طُوىَب ل َمن  قَتَلُهم  َوقَتُفوق ه ، ُهم  َشر  اخل  ء ، اخل  ن ُه يف  َشي  ُعوَن إ ََل ك َتاب  هللا ، َولَي ُسوا م  ُلوُه، َيد 

ُهم    َمن  قَاتـََلُهم   نـ  هلل  م  ََل اب  يَماُهم ؟ قَاَل: مَ  !. قَاُلوا: اَي َرُسوَل هللا  َكاَن َأو  ل يقُ ا س  إىل   ون  ع  دْ فهم ي   (1)((الت ح 
 .أفعاهلم على األرض فهي عكس ذلك أماو  ,ا فقطكتاب اهلل وحتكيمه والعمل به كالمم 

فإن لنا  ,والشعارات على ما سبق فإن األمور ابحلقائق وليست مبجرد اْلدعاءات وبناءً  الرابع:
 ؟ااعة الدولة يطبقون الشريعة حق  ن نتساءل هل مجأ

إن اخللل يبدأ بداية من عدم فهم  ؟من اجملاهدينومن األوىل بتطبيق الشريعة هم أم ُمالفوهم 
تطبيق الشريعة على بعض العقوبات دون فهم املعىن العام إلقامة الشريعة وهي  ر  صْ وبالتايل ق   ,الشريعة

 :اهلل حيث قال وقد وضح ذلك شيخ اإلسالم رمحه ,إقامة الدين
 ما األشياء وهذه ،واآلخرة الدنيا ملصاحل جامعة احممدً  ِبا هللا بعثاليت  الشريعة أن والتحقيق)
 عند الشريعة لفظ اأيضً  يغري قد لكن ،حق فهو منها وافقها وما ،ابطل فهو منها الشريعة خالف

 فرع القضاء نأ ومعلوم ،احلاكم حلكم اسم والشريعة الشرع نأ عندهم والعامة فامللوك ،الناس كثرأ
 إمنا والشريعة ،والدنيا الدين صالح فيه وعمل والية لكل جامعة فالشريعة وإال ،الشريعة فروع من

 واألعمال والعبادات واألحوال العقائديف  األمة سلف عليه كان وما ،رسوله وسنة هللا كتابهي  
 .(2)(والعطيات والوالايت واألحكام والسياسات

 تفصيلها مجلة وهذه) :ة وبالتايل اهتامها بالقصور فقاله على اخللل يف فهم معىن الشريعب  ن    وقد 
 هللا وطاعة ورسوله هللا شريعة عن اخلروج لنفوسهم سوغوا صنف الناس: من صنفان فيها غلط يطول

 .احمضً  هوى أو ،وهوى جهاًل  أو منهم جهاًل  ؛مصاحلهم متام عن الشريعة قصور لظنهم ؛ورسوله

                                                           
 ,(161-2/160وأخرجه احلاكم يف "مستدركه" ) ,(. واحلديث صححه الشيخ شعيب األرناؤوط21/51رواه اإلمام أمحد ) (1)

(. 1/684) "صحيح اجلامع الصغري وزيادته" (, وهو يف7/143ود )و وأخرجه أبو دا ,(8/171قي يف "السنن" )والبيه
 ( وهو من رواية أنس.5/337ومسند أيب يعلى )

 (.19/308جمموع الفتاوى البن تيمية ) (2)



168 
 

 ،ِبا العمل ميكن ال أنه والناس هم تومهوا حىت فضيقوها ،الشريعة قدر معرفة يف قصروا وصنف
 .أعلم وهللا وسعتها قدرها ومعرفة ،الشريعة مبسمى اجلهل ذلك وأصل

 علمها يمس اليت لألعمال إال قاليُ  ال والشرع الشريعة اسم أن يرى من والعامة العلماء ومن
 .(1)(لذلك خمالف صطالحاال فهذا ،والشرائع احلقائق أو ،والشرائع العقائد بني ويفرقون ،الفقه علم

 الشريعة حقيقة ني  بَـ  حيث اهلل رمحه قطب سيد الكبري اإلسالمي الكاتب كذلك  هذا األمربني   وقد
 هو كما – القانونية األحكام يف فقط ينحصر ال التشريع أن بني   نُ فَـ  بادرنُ  أن والبد) :هللا رمحه فقال

 والعادات واملوازين، والقيم واملناهج، فالتصورات – الشريعة لكلمة اليوم األذهان يف الضيق املفهوم
 مدلول أن" :كتب مباء الذهبيف كالم ي   اوقال أيضم  (2)(لضغطه األفراد َيضع تشريع كلها..والتقاليد

 ونظامه احلكم أصول يف حىت وال القانونية، التشريعات يف ينحصر ال اْلسالم يف" الشريعة"
 !اْلسالمي والتصور" الشريعة" مدلول ميثل ال الضيق املدلول هذا إن. وأوضاعه

 االعتقاد، أصول يف يتمثل وهذا.. البشرية احلياة لتنظيم هللا شرعه ما كل تعين" هللا شريعة" إن
 .أيًضا املعرفة وأصول السلوك، وأصول األخالق، وأصول احلكم، وأصول

 وحقيقة األلوهية، حقيقة تصور – التصور هذا مقومات بكل – والتصور االعتقاد يف يتمثل
 هذه بني واالرتباطات اْلنسان، وحقيقة وشهودها، غيبها احلياة، وحقيقة وشهوده، غيبه الكون،
 .معها اْلنسان وتعامل كلها، احلقائق

 لتتمثل عليها، تقوم اليت واألصول واالقتصادية، واالجتماعية السياسية األوضاع يف ويتمثل
 .وحده هلل الكاملة العبودية فيها

" الشريعة" اسم عليه يطلق ما وهو. األوضاع هذه تنظم اليت القانونية، التشريعات يف ويتمثل
 .اْلسالمي التصور يف مدلوهلا حقيقة ميثل ال الذي الضيق مبعناها اغالبً 

                                                           
 (.19/310جمموع الفتاوى البن تيمية ) (1)
 (.77معامل يف الطريق )ص (2)
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 ِبا ويقوم اجملتمع، تسود اليت واملوازين القيم يف والسلوك، األخالق قواعد يف ويتمثل
 .االجتماعية احلياة يف واألحداث واألشياء األشخاص

 .مجلة والفين الفكري النشاط أصول ويف جوانبها، بكل" املعرفة" يف يتمثل.. ث

 املتداول الضيق مبدلوهلا – الشرعية األحكام يف كالتلقي هللا، عن التلقي من البد كله هذا ويف
 .(1)(..بسواء سواء –

 ,اليت نص عليها العلماء تطبيق الشريعة يتجلى مبقاصد اخلالفة العشرةبأن وبشكل مفصل نقول 
ام األحك"ال يف هذه املقاصد فق املاوردي ني  وقد ب    ,ها ونذكر حظ مجاعة الدولة منهافسنذكر 

ُُمور  ا) :"السلطانية َياءَ ل َعام ة  َعَشَرُة َواَل ذ ي يـَل َزُمُه م ن  األ   :َأش 

َتق ر ة  َوَما َأمج َ  َأَحُدَها ف ُظ الد  ين  َعَلى ُأُصول ه  ال ُمس  ُم ة  ح  َتد ٌع َأو  َع َعَلي ه  َسَلُف األ  زَاَغ ، فَإ ن  جَنََم ُمبـ 
َهة  َعن هُ  ُج ةَ  ؛ُذو ُشبـ  َا يـَل َزُمُه م نَ  ،َوبـَني َ َلُه الص َوابَ  ،َأو َضَح َلُه احل  ُُدود  ا َوَأَخَذُه مب  ُُقوق  َواحل  ، ل َيُكوَن حل 

 .م ُة مَم ُنوَعًة م ن  زََلل  َواأل ُ  ،الد  يُن حَم ُروًسا م ن  َخَلل  

َ الث اين   َكام  بـَني  َح  ر ينَ : تـَن ف يُذ األ  َ ال ُمتَـَناز ع   ، ال ُمَتَشاج  ، َفاَل نَي َحىت  تـَُعم  الن َصَفةُ َوَقط ُع اخل  َصام  بـَني 
 .َواَل َيض ُعُف َمظ ُلومٌ  ،امل ٌ يـَتَـَعد ى ظَ 

َايَُة ال بَـي َضة  الث ال ثُ  َر مي   َوالذ ب  َعن   ،: مح  َفار   ،ل يَـَتَصر َف الن اُس يف  ال َمَعاي ش   ،احل  َس  ُروا يف  األ  َتش  َويـَنـ 
 .تـَغ ر ير  ب نَـف س  َأو  َمال   آم ن نَي م ن  

ُُدود  ل ُتَصانَ وَالر اب عُ  ن ت َهاك   حَمَار ُم اَّلل   تـََعاََل َعن   : إقَاَمُة احل  ه  م ن  إت اَلف  َوحُت َفَظ ُحُقوُق ع َباد   ،اال 
اَلك   ت ه   .َواس 

سُ  َام  نُي وَاخل  اف َعة  : حَت ص  ل ُعد ة  ال َمان َعة  َوال ُقو ة  الد  َع َداُء ب غ ر ة   ؛الثـ ُغور  اب  َته ُكوَن  ،َحىت  اَل َتظ َفَر األ  يـَنـ 
ف ُكوَن ف يَها  ،ف يَها حُمَر ًما ل م  َأو  ُمَعاَهد  َدًماَأو  َيس   .ل ُمس 

                                                           
 (.89معامل يف الطريق )ص (1)
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سُ  اَلَم بـَع َد الد  وَالس اد  َهاُد َمن  َعانََد اْل  س  ُخَل يف  الذ  م ة   ؛ع َوة  : ج  ل َم َأو  يَد  َق   اَّلل    ؛َحىت  ُيس  ل يـَُقاَم حب 
 .َهار ه  َعَلى الد  ين  ُكل  ه  تـََعاََل يف  إظ  

ت َهاًداوَالس اب عُ  ء  َوالص َدقَات  َعَلى َما َأو َجَبُه الش ر ُع َنصًّا َواج  َبايَُة ال َفي   م ن  َغري   َخو ف  َواَل  ؛: ج 
 .َعس ف  

نُ  ق  يف  بـَي ت  ال َمال  م ن  َغري   َسَرف  َواَل تـَق ت ري  وَالث ام  َتح  ُعُه يف  َوق ت  اَل  ،: تـَق د يُر ال َعطَااَي َوَما َيس  َوَدفـ 
ريَ   .تـَق د مَي ف يه  َواَل أتَ خ 

عُ  َُمَناء  الت اس  َفاُء األ  ت ك  َع َمال   ُض إلَي ه م  م نَ ف يَما يـَُفو   ،َوتـَق ل يُد الن َصَحاء   ،: اس   ي ه م  م نَ َوَيك ُلُه إلَ  ،األ 
َم َوال   َم وَ األ  ل َكَفاَءة  َمض ُبوطًَة َواأل  َع َماُل اب  َُمَناء  حَم ُفوظَةً ، ل َتُكوَن األ  أل   .اُل اب 

رُ  ؛ ال عَاش  َوال  َح  ُُمور  َوَتَصف َح األ  ه  ُمَشارََفَة األ  َر ب نَـف س  َياَسة  األ ُ : َأن  يـَُباش  َهَض س  َراَسة  ل يَـنـ  م ة  َوح 
نُي َويـَغُ ال م ل ة   َم  ة  َأو  ع َباَدة ، فـََقد  ََيُوُن األ  ُح،، َواَل يـَُعو  ُل َعَلى التـ ف و يض  َتَشاُغاًل ب َلذ   قَالَ  َوَقد   ش  الن اص 

 اهْل و ى ت  ت ب ع   و ال ب احلْ ق   الن اس   ب  نْي   ف اْحك م األ ْرض   يف   خ ل يف ةم  ج ع ْلن اك   إ ن ا د او ود   ي ا : تـََعاََل  اَّلل ُ 
ل ك    . الل ه   س ب يل   ع ن ف  ي ض 

ر   فـََلم   َتص  ت  َباع   يف   َعَذرَهُ  َواَل  ،ال ُمَباَشَرة   ُدونَ  التـ ف و يض   َعَلى ُسب َحانَهُ  اَّلل ُ يـَق   َوَصَفهُ  َحىت   اال 
، لض اَلل  َتَحقًّا َكانَ  َوإ ن   َوَهَذا اب  م   َعَلي ه   ُمس  ُك  َياَسة   ُحُقوق   م ن   فـَُهوَ  ،اخل  اَلَفة   َوَمن ص ب   ،الد  ين   حب   الس  

تَـر ع   ل ُكل    ُئولٌ  وَُكل ُكم   رَاع   ُكل ُكم  )): َوالس اَلمُ  الص اَلةُ  َعَلي ه   الن يب    قَالَ  ،ُمس   .(1)( ((َرع ي ت ه   َعن   َمس 

 :مجاعة الدولة مع هذه املقاصدحال 

 ,الشريعةاجلهاد و لة اإلسالم و وا رساخ  س  وم   ,وا فيهل  وغ   ,هوا الدينو  فقد ش   ؛أما ابلنسبة حلفظ الدينف
وناشروا بدعة  ؛أحد رؤوسهاوليت شعري كيف يقمعون البدعة وهم  ,لكل الرذائل اعطوا منوذجم أو 

 .املستقرة واهلل املستعان الدين ومل حيافظوا على أصول ,الغلو يف التكفري اخلوارج يف

                                                           
 –باملاوردي, دار احلديث األحكام السلطانية: أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي, الشهري  (1)

 (.40)ص ,القاهرة
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ومشردوهم مبئات  ,الفباآل فقتالهم ,فمظامل الدولة فاقت كل احلدود ؛منع الظلم والعسفوأما 
بل  ,تنازعنيتخاصمني وم  فوا بني م  , ومل نسمع أهنم أل   اغتصبوهكم ماالم و  ,رمة انتهكوها, فكم حالفاآل

 .وا فيهل  والنزاع يف كل مكان ح  ومة رأيناهم سبب اخلص

وتركوا أهل السنة الذين عزلوهم من  ,فكل يوم نسمع منطقة هربوا منها ؛محاية البيضةفأما 
خلفهم  ويتنقلون من منطقة إىل منطقة تاركني رعاياهم ,وتركوا حريهم هنبة للروافض والنصريية ,السالح

بوا كل ملل وقد أل   ؛األسفار فما عاد املرء يأمن على نفسهنتشار يف ما االأ, و يقاسوا أبشع أنواع العذاب
 .ى أمة اإلسالم بتصرفاهتم الرعناءالكفر عل

 ,وإمنا غروا الناس ببعض العقوبات اليت يطبقوهنا ,فهم مل يقيموها على وجهها ؛إقامة احلدود وأما
 ؟, ونتساءل أين قضاتكمدودفيتخلصوا منه حبجة إقامة احل ,عليهم واليت يسلم منها أتباعهم إال من مترد

مصلوبة يف أعناقهم تعلق الفتات  افإننا ال جند إال أناسم  ؟الرباهنيأين األدلة و و  ؟وأين حماضر حتقيقاتكم
 ,وا عليه قضيةسب  وكل من أرادوا قتله ل   ,ختالسواليت تقتصر على حماربة الدولة واال ,جبرائمهم املزعومة

قوا ومن مث طب ,هو يرى من التعذيب ما يكون املوت عليه أهونفالتهمة جائزة والبد أن يقر املسكني و 
 ؟نرى فيها مصلوبني الواليات األخرى لدولتكم الالعراق و  ونتساءل ملاذا !احلدود بزعمهم على اجملاهدين

 ؟ الواليات األخرى!ا تعطيل احلدود يفوملاذ ,للحدود إال يف أرض الشام انرى فيها تطبيقم  وال

طعنوا يف و  ,قد سحبوا السالح من أهل الثغورف ؛ابلنسبة لتحصني الثغور وجهاد األعداء وأما
شاع بد أن نعلم أن ما ي   وال ,مل يقبلوا برباط أحد وجهاده حىت يبايعو  ,تلوافقتلوا من ق   ,رابطنيظهور امل

وا رب   جْ أ   الذين ,الكتائب السابقةو  ,املناطقرباط للدولة يف بعض املناطق هو يف احلقيقة ألبناء من جهاد و 
 .مناطقهمعراضهم و أا على أهليهم و على البيعة حفاظم 

موال أالناس أمواهلم وبيوهتم وسرقت  فإن الدولة سلبت   ؛توزيع العطاايو  يءفابلنسبة جلباية ال وأما
وقد أفرغوا الصوامع واملعامل وباعوها  ,ي به الذممتشرت  ,شهواهتاواستأثرت هبا على قياداهتا و  ,مةاأل
وبات املالية ما يثقل كاهل املكوس والعق, ومن مث فرضوا من الضرائب و (1)ان تتضور جوعم الناس اآلو 

 .الناس

                                                           
 )جتويع املسلمني وترفيه عناصرهم(.الذي فيه: 13انظر ملحق الصور رقم  (1)
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من أصحاب  اوجمرمم  ,امتهمم ا وال ا وال حشاشم جرمم  فلم ترتك الدولة م   ؛تقليد األمناء والنصحاء وأما
وكل  ,وال أريد أن ألوث البحث بذكر أمسائهم وهي معروفة مشهورة ,السوابق والردة والعمالة إال ونصبوه

 .ختالسبتهمة الردة والعمالة واال أحد رجاالهتا -نفسها  -عاقب الدولة يوم ت  

وسلطوا على الناس  ,بأنفسهمفإن قيادات الدولة مشغولون  ؛ابلنسبة ملباشرة أمور الناس وأما
عشرية وحسبك أن من أفىت بردة  ,ونسمع بني الفينة واألخرى تصرفات خاطئة ,السفهاء واألحداث

 .(1)نه عميل وقتلوه ردة وعمالة فتأملثبت أ ,وقتل أكثر من ألف مسلم سين ,املسلمةالشعيطات 

جتد  ،واليت يتجلى من خالهلا تطبيق الشريعة ،إننا إذا الحظنا هذه املقاصد العشرة للخالفة
 .يء كتاب هللا وهم ليسوا منه يف شون إَلعُ د  فهم كما أخرب املصطفى يَ  ،حظ مجاعة الدولة منها

بد أن يعلم ما قرره العلماء من أن فالومن أراد أن يتعرف على حقيقة تطبيق الشريعة  :اخلامس
يقوم للناس دينهم  وهذا األمر يقوم عرب حتقيق املصاحل املعتربة اليت ال ,تطبيقها هو حتقيق مقاصد الشريعة

تستقيم هلم دنياهم وال آخرهتم إال باحملافظة عليها, فإذا ض ي عت هذه املصاحل فسدت دنيا الناس  وال
 يعرف ابلضرورات اخلمس: ما يوهذه املصاحل ه وأخراهم,

وقد جاءت . وحفظ النسب والع رض وحفظ املالحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل  يوه   
 :رمحه اهلل الغزايلقال ، الشريعة حبفظ هذه الضرورات ورعاية هذه املصاحل على السداد والتمام

 ،وهو أن َيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم ،ومقصود الشرع من اخللق مخسة)
ت هذه األصول فهو و  فَ وكل ما يُـ  ،فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة

 .(2)(مفسدة ودفعها مصلحة

إن من أشراط الساعة أن يُرفع العلم ويثبت اجلهل )) :وسلموآله صلى اهلل عليه وقد قال رسول اهلل 
ويظهر  ،ويظهر اجلهل ،)من أشراط الساعة أن يقل العلم) :ويف رواية ((وُيشرب اخلمر ويظهر الزان

واملقصود بشرب  (3)((حىت يكون خلمسني امرأة القي م الواحد ؛ويقل الرجال ،وتكثر النساء ،الزان

                                                           
 . CIAهو شرعيهم أبو عبد اهلل الكوييت املقتول ردة بعد اكتشاف عمالته لوكالة املخابرات األمريكية  (1)
 (.1/379املستصفى من علم األصول ) (2)
 (.1/43( )5/2120روامها البخاري ) (3)
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كما يف الروايات األخرى للحديث, وكثرة النساء سببها كثرة   ,اخلمر وظهور الزنا: كثرة ذلك واشتهاره
)ويكثر )   :وفيها ,كما جاء يف بعض أحاديث أشراط الساعة  ,يقع فيها من قتل الرجال وما ,الفنت
ابن هو كما قال  ؛. وسبب كون هذه العالمات املذكورة يف احلديث السابق من أشراط الساعة((القتل
ُُمور  ال يت  ََي ُصُل ) :رمحه اهلل حجر ت اَلل  األ  خ  ع َرًة اب  َا ُمش  هن  ر  ل َكو  لذ  ك  َسَة ُخص ت  اب  َم  ُُموَر اخل  وََكَأن  َهذ ه  األ 

َن  رَف َع ال ع ل م  َيُ ل  ب ه   ،َوه َي الد  ينُ  ،ال َمَعاد  حب  ف ظ َها َصاَلُح ال َمَعاش  وَ  مر َيل  ،أل  َن  شرب اخل  ُل أل  َوال َعق 
َن الز  ىَن َيُ ل  ب ه   ،ب ه   َرَة ال ف نَت  ختُ ل  ِب  َما ،َوالن سب أل  َن  َكثـ  َا َكاَن  :ال ك ر َماين   قَاَل  .َوالنـ ف ُس َوال َماُل أل  َوإ من 

ََراب  ال َعاملَ   ذ اًن خب  ُُمور  ُمؤ  ت اَلُل َهذ ه  األ  َل َق ال ؛اخ  َن  اخل  ُ  ،رتكون مَهَاًل يُ  أل  َواَل َنيب   بـَع َد نَب ي  َنا َصَلَواُت اَّلل 
ُ َذل كَ   .(1)(تـََعاََل َوَساَلُمُه َعَلي ه م  َأمج َع نَي فـَيَـتَـَعني 

 ؟!ولة من حتقيق هذه املقاصد فما هو حظ مجاعة الد

ونشر  ,وتوقري العلماء ,واحلث على العلم ,الدعوة إىل اإلسالم ت  ع  ر  ش   مقصد الدينفمن أجل 
الناس يف  ل  دخ  أن ت   ل  د  ب   ولكن مجاعة الدولة ,فار واملبتدعةوشرع جهاد الك ,وقمع البدعة ,السنة

حىت  ؛موحاربت طلبة العل ,وطعنت فيهم ,العلماء ت  ه  ف  وس   ,بغلوها يف التكفري ,اإلسالم أخرجتهم منه
 !ف هلا مبحاربة املبتدعة وهي منهمفكي ,من نشر السنة نشرت الغلو واملروق وبدالم  ,يوافقوها يف بدعتها

, اجلهاد إال بشرط مبايعة اخلالفة ومنعت   ,أسلمت املناطقو  ,حاربت اجملاهدين دفع الصائل من وبدالم 
 ,يءني املسلمني فليس من الدين يف شأن كل ما يؤدي إىل إثارة العداوة والبغضاء بالعلماء  ه  ب  ن    ولقد

 :ه اهللرمح الشاطيبقال  ,ينالد   ن  هذه اجلماعة املارقة ع   د  عْ ه هلذا جتد مقدار ب   ب   ن   ت  ف   

اَلُم ) ُعواْل  س  ُل َفة   إ ََل  َيد  ، َوالتـ َراُحم   َوالت َحاب    األ  اَلف   إ ََل  َأد ى رَأ ي   َفُكل   َوالتـ َعاُطف   َذل كَ  خ 
ي ةُ  َوَهذ ه  . الد  ين   َعن   َفَخار جٌ  َاص   َها َدل   َقد   اخل  َد يثُ  َعَليـ   ف ر َقة   ُكل    يف   َمو ُجوَدةٌ  َوه يَ  َعَلي ه ، ال ُمَتَكل مُ  احل 

َنة  ال مُ  ال ف َرق   م نَ  َد يث   يف   َضم   َرةً  َكاَنت   َكي فَ  تـََرى َأاَل  .احل  ََوار ج   يف   ظَاه  بَـرَ  ال ذ ينَ  اخل   َصل ى الن يب    ِب  مُ  َأخ 

ل ه   يف   َوَسل مَ  َعَلي ه   اَّلل ُ  تـُُلونَ )): قـَو  لَ  يـَق  اَلم   َأه  س  لَ  َوَيَدُعونَ  اْل   َو اَثن   َأه   .(2). (((األ 

                                                           
 (.1/179فتح الباري ) (1)
 (.1/170االعتصام ) (2)
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ولكن مجاعة  ,القصاص لذلك ع  ر  وش   ,فالشريعة جاءت حبفظ النفوس ؛مقصد حفظ النفوسوأما 
 ,وهي من أكرب عصابات املافيا يف العامل ,وأراقتها بغري وجه حق ,الدولة أزهقت النفوس املعصومة

عن  الشاطيبقال  .شهورةستعراضية بالقتل والصلب مومحالهتا اال ,وخرجت على الناس ,فقطعت الطرق
تـُُلونَ )))  :اخلوارج لَ  َويـَق  اَلم   َأه  لَ  َويََدُعونَ  اْل  س  اَثن   َأه  َو  َن   الش ر ُع، َعَلي ه   َما ب َعك س   َفَذم ُهم   ((األ   أل 

ل م نيَ  َعن   َوال َكف    ال ُكف ار   ب َقت ل   َجاَءت   الش ر يَعةَ   .(1)(ال ُمس 

 ,وأذهبت عقول الناس ,فإن مجاعة الدولة بتصرفاهتا جعلت احلليم حريان ؛مقصد العقلوأما 
ا حلروهبم وجعلت منهم وقودم  ,اكالكاذب األف   وضللت العباد بإعالمها ,واستنزفت طاقات األمة وفكرها

 للعقول واألجساد. افكانوا نزيفم  ,الطاحنة

 ,بتحرمي الطعن والقذف والشتائم جاءت شريعتنا فقد ؛رض والنسلقصد الع  ملوأما بالنسبة 
والتشهري  ؛ولكن الدولة نشرت ثقافة الطعن واإلسقاط ,ومنعت انتهاك احلرمات ,الزواج عت  وشر  

ما وصل إليه هؤالء ك  اا وشتمم ومل يعرف التاريخ إقذاعم  ,والفضل والتضليل باجملاهدين وأهل العلم ؛والتكفري
ة أوكم طلقوا من امر  ,مث تتزوج إحداهن بال ويل هلا ,رموجبوا على الفتيات اهلجرة بدون حم  أ ولقد ,املارقة

, وأما أحاديث زجياهتم ومن مث تطليقهم أصبحت أنكحوها ألحد رجاالهتم م   ومن ث   ,هازوج ة  د  حبجة ر  
 ,اتي  ن  مْ بل هو جمهول من اجملاهيل حبجة األ   ,بيه وأمهأامسه وال اسم  ف  عر  والزوج ال ي   ,حديث الركبان

 !!عرف أبوه ونسبهي  ولد الناتج كيف س  فال م   ث   نْ وم  

 َعن   ُسئ لَ  إ َذا َكانَ  ُعَمرَ  اب نَ  إ ن  : اَنف عٌ  قَالَ ) فقد عند اخلوارج وليس جبديدوهذا األمر قدمي 
َُرور ي ة ؟ ل م نَي،: قَالَ  احل  ل ونَ  ُيَكف  ُروَن ال ُمس  َتح   ع َدد ه ن ، يف   الن  َساءَ  َويـَن ك ُحونَ  َوَأم َواهَلُم ، د َماَءُهم   َوَيس 
ُهم   الر ُجلُ  فـَيَـن ك ُحَها ال َمر َأةُ  َوأتَ ت يه مُ  نـ  ل ق َتال   َأَحق   َأَحًدا َأع َلمُ  َفاَل  َزو ٌج، َوهَلَا م  ُهم   اب  نـ   .(2)(م 

ذلك على أهل السنة يف  ر  ج  ي  وما ندري ماذا س   ,اليزيديات ت  ي  ب  وس   ,فقد فتحوه ؛ابب السيبوأما 
مث هل هم قادرون  ,الكارثية على أعراض املسلمنيمر ونسأل اهلل العافية من نتائج هذا األ ؛(1)العامل كله

 !يب وآثاره اليت نص عليها الفقهاءعلى تطبيق أحكام الس

                                                           
 (.3/137االعتصام ) (1)
 (.3/113)االعتصام  (2)
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فرق بينهم وبني  وال ,موال األمة واغتصبت خرياهتاأفإن الدولة هنبت  ؛ملقصد املالبة وأما بالنس
وا ر  ف  بل ك   ,وفرضوا املكوس والضرائب على العباد ,الزمن ن  م   ات الذين هنبوا خريات األمة عقودم الطواغي

 .واهلل املستعان اى واملناطق جردم وجردوا القر  ,بأمواهلم االناس طمعم 

املشتاقني إىل  إن مجاعة الدولة قد لعبت على الوتر العاطفي لتجييش مشاعر املسلمنيالسادس:
وهي  ,وإلزام الناس بصالة اجلماعة ,من فرض اخلمار فأتت إىل بعض الصور ,حتكيم الشريعة بعد قرون

وقد استفادوا فيها يف احلقيقة من جتربة بعض الدول اليت تدعي تطبيق  ,يف األصل مسائل اجتهادية فرعية
ففي القدمي  ,وقد أثبتت هذه التجارب جناعتها يف اللعب مبشاعر املسلمني ,الشريعة يف القدمي واحلديث

مد بن حمالشيخ قال فقد  ,للخداع الشكلية   بعض األمور   ق  طب  اليت كانت ت   ة  ي  يد  ب  الدولة الع   كانت   ؛مثالم 
قصة بين عبيد القداح؛ فإهنم ظهروا على رأس املائة الثالثة فاد عى عبيد هللا أنه : )رمحه هللا بعبد الوها

املغرب، من آل علي من ذرية فاطمة، وتزاي  بزي الطاعة واجلهاد يف سبيل هللا، فتبعه أقوام من أهل 
وأظهروا خمالفة شرائع  ،وا مصر والشامكُ لَ والده من بعده، ث مَ وصار له دولة كبرية يف املغرب وأل

ظهروا أشياء من الشرك وخمالفة أاْلسالم وإقامة اجلمعة واجلماعة، ونص بوا القضاة واملفتني، لكن 
 .انتهى (2)(الشرع، وظهر منهم ما يدل على نفاقهم، فأمجع العلماء على كفرهم

ون كانوا خالل حكمهم ملصر؛ َيرصون أشد احلرص أن ال ي  يد  بَ والعُ ) :قتادة أبوقال الشيخ 
َيالفوا عقائد الناس الظاهرة حىت يستقر هلم ملكهم، بل يف عهدهم ظهرت كثري من البدع الدينية 

جتماع يف األعياد لسرت عقائدهم وكفرهم الباطين، منها: االحتفال ابملولد النبوي الشريف، واال
ا بعد جهرً  سلمآله و صلى هللا عليه و والصالة على النيب  -كالنصف من شعبان ويوم عاشوراء   -البدعية 

 الفجر ابألانشيد وقراءة القرآن. األذان، والتذكري قبل أذان

ِبذه البدع وغريها ومبساعدة مشايخ الطرق الصوفية؛ استطاعوا إخضاع الناس حلكمهم وتزوير 
 .                                 (3)(على كثري من الفقهاءحاهلم 

                                                                                                                                                                      
 والزنادقة. حب منها اخلوارج ويدخلها الرافضةوحنن نرى اليوم ما حيصل لنساء السنة يف العراق, يف املناطق اليت ينس (1)
 .(23-22ص)الدرر السنية يف األجوبة النجدية, حكم املرتد:  (2)
 .(5ص)حكم املشايخ الذين دخلوا يف نصرة املبدلني للشريعة  (3)
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 :أيب القاسم الدهانورد عن  اكم  ,وصفهم العلماء بالسحر ,ولتدجيلهم وهبتاهنم على الناس 
 .(1)(السحر خالطه ِبم، اتصل مبن سحر خالطه كفرهم ألن الكفار، خبالف وهم)

شابه هذه الدولة البغدادية يف تدليسها على واليت ت   ؛السعوديةسته الدولة ومن األمثلة املعاصرة ما دل  
لنفس األساليب اليت تتبعها الدولة السعودية من  اأسلوب مجاعة الدولة مشابه تقريبم ونالحظ أن  ,الناس

عن  أبو حممد املقدسيوهنا نستحضر ما قاله الشيخ  ,واإلجبار على الصالة وغريها ,فرض النقاب
ا هذه الد ولة اخلبيثة، فهي من أشد  أم  ) :حيث قال بكالم ينطبق على مجاعة الدولة الدولة السعودية

د عية تطبيق مُ  ،والل عب بعقوهلم ،واالستخفاف ِبم ،الد ول اليوم ممارسة لسياسة الت لبيس على العباد
ت لبيس ونبذ القوانني الوضعية. ولقد أجادت هذه الد ولة اخلبيثة أساليب ال ،الش ريعة اْلسالمية

حىت  انطلى هذا على كثري مم ن ينتسبون للعلم والد عوة، فشاركوا يف الت لبيس  ،وأحكمتها والتدليس
قيع هلا  .(2)(، وقد أجادت هذه الد ولة هذا الدور التلبيسي وأتقنته...والرت 

وإصرار الغالة  ,أال وهي مسألة تطبيق احلدود ؛بد من لفت النظر إليهاوهاهنا مسألة ال :السابع
بد من العلم أن الظلمة واملتجربين وعرب التاريخ لكن الو  ,وهذه املسألة حتتاج إىل إفراد البحث هبا ,عليها

فالشريعة تتشوف لدرء  ,ضوابط ذلكومعلوم موقع العقوبات من الشرع و  ,يركزون على جانب العقوبات
د هذه ولكن الطغاة يستغلون وجو  ,انعبتوفر شروط وانتفاء مو  وال تقيمها إال ؛احلدود بالشبهات

ا يوجه الطغاة ودائمم  ,وهذه شرعة فرعونية وليست ربانية فتكهم باملخالفالعقوبات لشرعنة إجرامهم و 
 أ ق ْت لْ  ذ ر وين  : ف ْرع ْون   و قال   جرية احلرابة واإلفساد يف األرض للمخالفني لتربير قتلهم وصلبهم 

السيد قال   اْلف ساد   األ ْرض   يف   ي ْظه ر   أ نْ  أ وْ  د ين ك ْم, ي  ب د ل   أ نْ  أ خاف   إ ين   ر ب ه , و ْلي دْع   م وسى,
ليست هي بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح؟ أليست هي بعينها  أ) :رمحه اهلل لقطبا

ْلاثرة اخلواطر يف كلمة الباطل الكاحل يف وجه احلق اجلميل؟ أليست هي بعينها كلمة اخلداع اخلبيث 
 وجه اْلميان اهلادئ؟

                                                           
ترتيب املدارك وتقريب املسالك: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصيب, حتقيق: الطنجي, والصحراوي, وابن شريفة,  (1)

 (.7/278), احملمدية, املغرب, الطبعة: األوىل -وأعراب, مطبعة فضالة 
 .(6ص)الكواشف اجللية  (2)
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، واْلميان والكفر. والصالح والطغيان على إنه منطق واحد، يتكرر كلما التقى احلق والباطل
 توايل الزمان واختالف املكان. والقصة قدمية مكررة تعرض بني احلني واحلني.

والذ ابجلناب الذي َيمي ، إَل الركن الركني واحلصن احلصني فالتجأ -عليه الس الم  -فأما موسى 
 : ، وجيري املستجريينالالئذين

   احلْ ساب   ب ي  ْوم   ي  ْؤم ن   ال م ت ك رب    ك ل   م نْ  و ر ب ك مْ  ب ر يب   ع ْذت   إ ين  : م وسى و قال .. 

، القادر على محاية أمره إَل املستعلي على كل متكرب، القاهر لكل متجرب وسل م ،واطمأن ،قاهلا
العائذين به من املستكربين. وأشار إَل وحدانية اَّلل  ربه ورِبم مل ينسها أو يرتكها أمام التهديد 

، وهو تكرب متكرب وهو يؤمن بيوم احلسابفما ي ،شار إَل عدم اْلميان بيوم احلسابكما أ  ،والوعيد
من محيم وال شفيع  ، ما لها من كل قوةدً ر  ، جمَُ ا ذلياًل ا خاضعً ا خاشعً ه يومئذ حاسرً يتصور موقف

 .(1)(يطاع
 ؛على إصرار الدولة السعودية على تطبيق احلدود وخاصة احلرابة اكالمم   الشيخ املقدسيويذكر 

 :"اجلليةالكواشف "يقول يف ف ؛اليت ال تطبق إال حد الردة واحلرابة مجاعة الدولة بكالم ينطبق على واقع

الذي  وهو احلد الوحيد ،اا شديدً ولة حرصً الد  حترص عليه  -على سبيل املثال  –فحد  احلرابة )
للدفاع عن طواغيتها وعروشهم، فكل من خرج عليهم أو  امادام مسخرً  ؛اأظن ها لن تتنازل عنه أبدً 

 حاول أن يرفع رأسه ويتحرر من عبوديتهم وطغياهنم.. طب قوا عليه هذا احلد حبج ة أن ه َيارب هللا
م هم  ؛ط لع على أحواهلمح د مُ وَ ادل فيها مُ واحلقيقة اليت ال جيُ .. اورسوله ويسعى يف األرض فسادً  أهن 

ليل  اويسعون يف األرض فسادً  ،سبيل هللاويصد ون عن  ،هم الذين َياربون هللا ورسوله واملؤمنني
 .(2)(هنار...

وأنت ال تطبقها على هل من املقبول أن جتعل شعارك تطبيق الشريعة  ولنا أن نتساءل الثامن:
واعترب العدناين تشكيل  ,فلقد امتنعت الدولة عن النزول إىل احملكمة الشرعية املستقلة ,ومجاعتك نفسك

كما امتنع  ؛وهذا ديدن اخلوارج أن يتنعوا عن التحكيم الشرعي ,هذه احملكمة من ضرب اخليال واحملال

                                                           
 (.5/3078يف ظالل القرآن ) (1)
 .(30ص)الكواشف اجللية  (2)
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 مالعَ  !معاوية اي :له فقاال معاوية على فدخال أمامة وأبو الدرداء أبو خرج)فقد  رضي اهلل عنهقتلة عثمان 
وآله  عليه هللا صلى هللا رسول إَل منك وأقرب ،اإسالمً  أبيك ومن منك أقدم إنه فوهللا ،الرجل هذا تقاتلُ 

 ؛له فقوال إليه فاذهبا ،هُ تَ لَ تَـ قَـ  آوى وإنه ،عثمان دم على أقاتله :فقال ؟منك األمر ِبذا وأحق ،وسلم
 :فقال ،ذلك له فقاال علي    إَل فذهبا. الشام أهل ن  م   ابيعه ن  مَ  لأو   أان ث ،عثمان قتلة نَ م   دانق  يُ ل  فَـ 

 أبو فرجع :قال ،فلريمنا شاء فمن ،عثمان قتلة نال  كُ  :فقالوا كثري خلق فخرج ،تراين الذين هؤالء
 .(1)(حرابً  هلم يشهدا فلم أمامة وأبو الدرداء

 قتله ،ابخلري اموصوفً  وكان األرت بن خباب بن هللا عبد) عن تسليم قتلةاخلوارج  متنعكما ا
 ،آمنون أنتم ث قتلته أعطوان :هلم قال علي جاء فلما ،السنة هذه يف ابلنهروان مناقد   كما اخلوارج

ومن  وضحت ذلك يف مسألة التحكيم وموقف اخلوارج منها, وقد ,(2)(فقاتلهم هُ لَ تَـ قَـ  نال  كُ  :فقالوا
وإعطاء جنودهم احلصانة واحلماية  ,ولقد اشتهر عن اخلوارج التملص ال يعطيه, املعلوم أن فاقد الشيء

 سبب وكان ،اخلمر حد عطل أبنه أصحابه عليه نقم)أنه  جندة احلروريومما ورد عن  ,من العقوبة
 شديد رجل إنه": هلم فقال جندة، إَل أمره فبلغوا ؛اخلمر يشرب كان عسكره من رجاًل  أن ذلك

 .(3)"(ابملشركني وسلموآله  عليه هللا صلى هللا رسول استنصر وقد ،العدو على النكاية

 وقوموها ،نساءهم وسبوا ،رجاهلم فقتلوا ،القطيف أهل إَل جيش مع ابنه بعث أنه) :وقد ورد
 قبل ونكحوهن الفضل؛ رددان وإال فذلك، حصصنا يف قيمتهن صارت إن: وقالوا أنفسهم على

 ما يسعكم مل: قال بذلك وأخربوه جندة إَل رجعوا فلما. القسمة قبل الغنيمة من وأكلوا القسمة،
 موافقيه من احلدود وأصحاب: قال"و .(4)جبهالتهم فعذرهم يسعنا؛ ال ذلك أن نعلم مل: قالوا فعلتم؟

 ,وها هم خوارج العصر يتنعون عن الشرع ,نفسه هو التاريخ يعيد وها .(5)("عنهم يعفو تعاَل هللا لعل

                                                           
 (.10/508ة والنهاية إلمساعيل القرشي )البداي (1)
 (.10/649البداية والنهاية إلمساعيل القرشي ) (2)
 (.4/359الدرر السنية ) –تسبة لإلسالم موسوعة الفرق املن (3)
 (.1/117امللل والنحل للشهرستاين ) (4)
 (.1/118امللل والنحل للشهرستاين ) (5)
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حىت قبل تأجج الصراعات مع  ,وخاصة يف الدماء ,والتزام احلقوق ,ويتملصون من تطبيق احلدود
 .(1)األوائل وا إىل احملاكم ولكنهم يرفضون ويربرون بنفس تربيرات اخلوارجع  وكم د   ,الفصائل

 

  

                                                           
 . من النزول للشرع (العراقي أين أبو)كيف يتهرب أمريهم  (14رقم )انظر ملحق  (1)
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 الباب الخامس
 مسائل متممة
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 لالفصل األو

 فتنة الشهوات والشبهات عند اخلوارج

ملارقة هو ولعل احنراف هؤالء ا ,املقصود من هذا الفصل بيان الدوافع اليت ألجلها مرق املارقة واحنرفوا
وإن كانت درجته  ,ا البشر له جذوره املشرتكة قريبم حنراف والضالل يفاالف ,متكرر عرب التاريخ يءش

وهي  ,الشهوات والشبهاتففتنة املارقة هي فتنة  ,ومن حالة إىل حالة ,ىل صنفختتلف من صنف إ
 :رمحه اهلل ابن القيم, قال ستخدمها يف إضالل وإغواء اإلنسانأسلحة الشيطان الفتاكة اليت ي

تمعان للعبد وقد جي ،وفتنة الشهوات ،هي أعظم الفتنتني: فتنة الشبهات و فصل والفتنة نوعان)
سيما إذا اقرتن بذلك وال ،وقلة العلم ،ففتنة الشبهات من ضعف البصرية وقد ينفرد إبحدامها.

ما شئت يف ضالل  ل  قُ فَـ  ،فهنالك الفتنة العظمى واملصيبة الكربى ،فساد القصد وحصول اهلوى
 ،مع ضعف بصريته وقلة علمه مبا بعث هللا به رسوله ،احلاكم عليه اهلوى ال اهلدى ،القصد ئسي

وقد أخرب هللا   األ نْ ف س   ت  ْهو ى و م ا الظ ن   إال   ي  ت ب ع ون   إ ن فهو من الذين قال هللا تعاَل فيهم: 

 األ ْرض   يف   خ ل يف ةم  ج ع ْلن اك   إ ن ا د او ود   ي ا عن سبيل هللا فقال: ل  ض  سبحانه أن اتباع اهلوى يُ 
ل ك   اهْل و ى ت  ت ب ع   و ال ب احلْ ق   الن اس   ب  نْي   ف اْحك م ل ون   ال ذ ين   إ ن   الل ه   س ب يل   ع ن ف  ي ض   س ب يل   ع ن ي ض 

وهي فتنة  ،وهذه الفتنة مآهلا إَل الكفر والنفاق ،احلْ س اب   ي  ْوم   ن س وا مب  ا ش د يد   ع ذ اب   هل  مْ  الل ه  
فجميعهم إمنا ابتدعوا من فتنة الشبهات  ،وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم ،املنافقني

 .(1)(اليت اشتبه عليهم فيها احلق ابلباطل واهلدى ابلضالل

الذي أمر  ؛اْلميان والعمل الصاحل يف الدنيا هو الصراط املستقيم يف الدنيا): ابن رجبوقال 
ريه على هذا الصراط استقام سَ  ن  مَ فَ  ،وأمرهم بسؤال اهلداية إليه ،هللا العباد بسلوكه واالستقامة عليه

ومن مل  ،استقام مشيه على ذلك الصراط املنصوب على منت جهنم ؛اا وابطنً املستقيم يف الدنيا ظاهرً 
 ما إَل فتنة الشبهات أو إَل فتنةبل احنرف عنه إ ؛يستقم سريه على هذا الصراط املستقيم يف الدنيا

                                                           
 :وت, الطبعةبري  –حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل, الناشر: دار املعرفة إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان:  (1)

 (.2/165) م,1975-ه1395الثانية, 



182 
 

م حبسب اختطاف الشبهات والشهوات له كان اختطاف الكالليب له على صراط جهن  ؛الشهوات
 .(1)(على هذا الصراط املستقيم

شهوات جاحمة  :م مجعوا بني الفتنتني والقبيحتنيجيد أهن اا وحديثم بع لتاريخ اخلوارج املارقة قديم إن املتت
ث ألبسوها بلباس التدين  ،للمال والنساء وامللذات والعلو واجلاه والشرف والسلطة واحلكم

والبعض يظن أن فتنة اخلوارج من جهة الشبهة  ،فاختلط األمر عليهم وعلى غريهم ،واملشروعية
د العجيب لدى لَ يفسر لنا هذا اجلَ  ما هذا وهذا الرأي فيه مغالطة للشرع والتاريخ والواقع، ،فقط

َا) :رمحه هللا الشاطيبيقول  .يكون إَل جنون العظمة وداء اهلوس اخلوارج أقرب ما ََوار ج   ع ن دَ  َكانَ  إ من   اخل 
ًعا ، َعن   ال َمائ َلة   النـ ُفوس   يف   ال ق ح ة   م نَ  نـَو  يًحا، ان ف َعااًل  فـََتظُن هُ  ف يه   النـ ف سُ  تـَُغال طُ  َوَقد   الص َواب   َصح 

 :بشكل مفصل فيقولهذه القضية  رمحه اهلل الشاطيبلنا  ويفسر. (2)(َكَذل كَ  َولَي سَ 

َن هُ ؛ النـ ف س   َعَلى َصع بٌ  الش ر يَعة   َتَكال يف   حَت تَ  الد ُخولَ )  َسب يل   َعن   َوَصاد   ل ل َهَوى، خُمَال فٌ  َأم رٌ  أل 
، َها فـَيَـثـ ُقلُ  الش َهَوات  ا َعَليـ  دًّ َن  ؛ ج  َق   أل  َا َوالنـ ف سَ  ثَق يٌل، احل  َا تـَن َشطُ  إ من  َا اَل  َهَواَها يـَُواف قُ  مب   َُيَال ُفُه، مب 

َعة   وَُكل   َخٌل، ف يَها َفل ل َهَوى ب د  َنـ َها َمد  َعةٌ  أل  ، َنَظر   إ ََل  اَل  خُم رَت ع َها َنَظر   إ ََل  رَاج   تـََعل َقت   فَإ ن  ] الش ار ع 
م   ُك  م   فـََعَلى[ الش ار ع   حب  م   اَل  التـ َبع   ُحك  ُك  ، حب  َص ل  يَمة   َمعَ  األ  َرى، َضم  َتد عَ  َأن   َوه يَ  ُأخ   م ن   َلهُ  اَلبُد   ال ُمبـ 
َهة   تـََعل ق   بـَُها َدل يل   ب ُشبـ  ، إ ََل  يـَن س  ، َمق ُصودُ  ُهوَ  ذََكَرهُ  َما َأن   َويَد ع ي الش ار ع   َمق ُصوًدا َهَواهُ  َفَصارَ  الش ار ع 
ُُروجُ  مُي ك ُنهُ  َفَكي فَ  َزع م ه ، يف   َشر ع ي    ب َدل يل   ََوى َوَداع ي َذل كَ  َعن   اخل  كٌ  اهل  َتم س  ن   ُمس  ُس   يـََتَمس كُ  َما حب 

ل يلُ  َوُهوَ  ب ه   َلة ؟ يف   الش ر ع ي   الد  ُم   .(!اجل 
ل يل   َوم نَ  َو زَاع ي    َعن   ُرو يَ  َما َذل كَ  َعَلى الد  َعةَ  ابـ َتدَعَ  َمن   َأن   بـََلَغين  : قَالَ ؛ األ   آَلَفهُ  َضاَلَلة   ب د 
 .ب ه   َيص طَادَ  َكي  ؛ َوال ُبَكاءَ  اخل ُُشوعَ  َعَلي ه   َأل َقى َأو   ال ع َباَدَة، الش ي طَانُ 

ُتونٌ  ع َباَدةً  الن اس   َأَشد  : "الص َحابَة   بـَع ضُ  َوقَالَ  َتج   ،"َمف  ل ه   َواح   ََي ق رُ )): َوالس اَلمُ  الص اَلةُ  َعَلي ه   ب َقو 
َياَمهُ  َصاَلت ه   يف   َصاَلَتهُ  َأَحدَُكم   َيام ه   يف   َوص  ر   إ ََل  ((ص  َد يث   آخ   .احل 

                                                           
التخويف من النار والتعريف حبال دار البوار: ل  زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن, الس المي, البغدادي, مث  (1)

 -ه1409طبعة: الثانية, دمشق, ال -الطائف, دار البيان -الدمشقي, احلنبلي, حتقيق: بشري حممد عيون, مكتبة املؤيد
 (.240م, )ص1988

 .(2/125االعتصام ) (2)
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َبار   يف   نُق لَ  َكَما؛ ال َواق عُ  قَاَلهُ  َما َوَُيَق  قُ  َخ  ََوار ج   َعن   األ   .َوَغري  ه م   اخل 
َتد عُ  ت َهاد   يف   يَز يدُ  فَال ُمبـ  ج  نـ َيا يف   ل يَـَنالَ ؛ اال  َاهَ  َوال َمالَ  التـ ع ظ يمَ  الد  رَ  َواجل   َأص َناف   م ن   َذل كَ  َوَغيـ 

، نـ َيا، َشَهَوات   َعَلى التـ ع ظ يمُ  َبل   الش َهَوات  َبان   ان ق طَاع   إ ََل  تـََرى َأاَل  الد   َعن   َوالد  اَيرَات   الص َوام ع   يف   الر ه 
، مجَ يع   ، َعن   َوال َكف    ال ع َباَدات   َأص َناف   يف   َوُمَقاَساهت  م   ال َمل ُذوَذات   َخال ُدونَ  َذل كَ  َمعَ  َوُهم   الش َهَوات 

 !.َجَهن َم؟ يف  
ع ة , ي  ْوم ئ ذ   و ج وه   : اَّلل ُ  قَالَ  ب ة , ع ام ل ة   خ اش  ي ةم  ن ارما ت ْصل ى ن اص   [.4-2/الغاشية]  ح ام 

نْ ي ا احلْ ي اة   يف   س ْعي  ه مْ  ض ل   ال ذ ين   أ ْعم االم  ب األ ْخس ر ين   ن  ن ب ئ ك مْ  ه لْ  ق لْ   :َوقَالَ   حي ْس ب ون   و ه مْ  الد 
ن ون   أ ن  ه مْ   [.103/الكهف]   ص ن ْعما حي ْس 

، َذل كَ  يف   جيَ ُدونـََها خل  ف ة   إ ال   َذاكَ  َوَما ل ت َزام  ل ه م   َوَنَشاط   اال  ه ُلونَ ؛ ب َداخ  َتس   ب َسَبب   الص ع َب، ب ه   َيس 
ََوى، م نَ  النـ ف سَ  َداَخلَ  َما َتد ع   بََدا فَإ َذا اهل  َعاد ه  ؛ ع ن َدهُ  حَم ُبوابً  رَآهُ  َعَلي ه ، ُهوَ  َما ل ل ُمبـ  ت بـ  س   ل لش َهَوات   ال 

ل يل   ُمَواف ًقا َورَآهُ  مُج َلت َها، م ن   َوَعَمل ه   هُ  ال ذ ي َفَما ع ن َدُه، ل لد  َساك   َعن   َيُصد  ت م  س  ز د اَيد   ب ه   اال  ن ُه؟ َواال   م 
َفقُ  َواع ت َقاَدات ه   َغري  ه ، َأع َمال   م ن   َأف َضلُ  َأع َماَلهُ  َأن   يـََرى َوُهوَ   َمط َلًبا؟ ال بـُر َهانُ  َأفـَُيف يدُ ! َوَأع َلى؟ َأو 

ل   ك ذ ل ك    .(1)([31/املدثر]   ي ش اء   م نْ  و ي  ْهد ي ي ش اء   م نْ  الل ه   ي ض 

ابن  قال .اعدلْ  :وقال لرسول اهلل ,ئموطمع يف الغنا ,بذهيبة ع  م  اخلويصرة ط   اخلوارج ذو س  أْ ر  ف   
بيان أن سبب خروج اخلوارج كان بسبب  عوانة يف صحيحه هلذه األحاديث وترجم أبو) :حجر

وله شاهد من حديث ابن مسعود  ,(2)(فخفي عنهم ذلك ؛مع كوهنا كانت صواابً  ؛األثرة يف القسمة
 يدَ ر  أُ  يقول: إن هذه القسمة ما مسعت رجاًل  حننيغنائم  وسلموآله صلى هللا عليه رسول هللا  مَ س  ملا قَ ))قال: 

أخرجه ابن مردويه، وقد تقدم يف   الص د ق ات   يف   يْلم ز ك   م نْ  و م نه مْ  قال فنزلت:  ((ِبا وجه هللا
 بن عمر ما يؤيد هذه ووقع يف رواية عتبة بن وساج عن عبد هللا ،هذه الزايدةني بدون نَ غزوة حُ 
 ((ما أراك تعدل !فقال: اي حممد ،اشيئً فجعل يقسم بني أصحابه ورجل جالس فلم يعطه ))الزايدة 

 ،ويف رواية أيب الوضي عن أيب برزة حنوه، فدل على أن احلامل للقائل على ما قال من الكالم اجلايف

                                                           
 (.1/220االعتصام ) (1)
 (.12/301) فتح الباري البن حجر (2)
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ا من ذلك. عطى مل يقل شيئً وأنه لو أُ  ،وأقدم عليه من اخلطاب السيئ كونه مل يعط من تلك العطية
 صلى هللافغفل عن الرجل فذهب، فسأل النيب ))وأخرج الطرباين حنو حديث أيب سعيد وزاد يف آخره: 

 .(1)(وسنده جيد ((دركلب فلم يُ طُ فَ  ؛عنه وسلموآله عليه 

 أبو زهرةويذكر األستاذ  ,وخرجوا عليه رضي اهلل عنهوقتلة عثمان طمعوا يف املال والسلطة فقتلوا عثمان 
وقد كرر هذا املعىن يف أكثر من موضع من كتابه  أن العصبية واحلسد مها احلافز القوي خلروج اخلوارج,

ث  ،وسلموآله صلى هللا عليه النيب  فهو يذكر أن العصبية كانت خمتفية يف زمن)تاريخ املذاهب اإلسالمية(, 
، فانبعثت يف آخر عهده قوية جلية عنيفة، وكان رضي هللا عنهإَل أن جاء عهد عثمان  خمتفيةً  ت  ل  ظَ 

، ث االختالف بني اخلوارج وغريهم، فقد  انبعاثها له أثر يف االختالف بني األمويني واهلامشيني أواًل 
ال من القبائل املضرية، والنزاع  ؛اخلوارج من القبائل الربعية كانت القبائل اليت انتشر فيها مذهب

بني الربعيني واملضريني معروف يف العصر اجلاهلي، فلما جاء اْلسالم أخفاه حىت ظهر يف حنلة 
ومن األسباب اليت حفزت  ،اخلوارج، فكان من الطبيعي أن يكون احلسد من أول ِثار هذه العصبية

 اخلوارج إَل اخلروج.

 -غري احلق الذي اعتقدوه  -ا: ومن أعظم هذه األمور اليت حفزهتم على اخلروج ل أيضً ويقو 
 .(2)الفة واستبدادهم ِبا دون الناسا على استيالئهم على اخلأهنم كانوا َيسدون قريشً 

رجل على عثمان ورأسه مع  ومر   ،وانتهبوا متاع الدار) ا قتلة عثمان:واصفم  ابن كثري ويقول
وال  ؛ما رأيت كاليوم وجه كافر أحسن :املصحف فضرب رأسه برجله وحناه عن املصحف وقال

 .  (3)(ا حىت األقداح إال ذهبوا بهوهللا ما تركوا يف داره شيئً  :قال ؛مضجع كافر أكرم

 عن املنكر فيقول:املعروف والنهي متسرتين باألمر ب ,أن هدفهم كان هو الدنيا ابن كثريويصرح 
دمه وال  لنا ل  َيَ  أَ  :منهم وذلك أنه اندى مناد   ،ث مال هؤالء الفجرة على ما يف البيت فنهبوه)

فلما خرجوا إَل صحن  ،ث خرجوا فأغلقوا الباب على عثمان وفسيلني معه ،َيل لنا ماله فانتهبوه

                                                           
 (.12/298فتح الباري ) (1)
 (.262(, وانظر: فجر اإلسالم )ص70-1/69تاريخ املذاهب اإلسالمية ) (2)
 (.10/307) البداية والنهاية (3)
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وجعلوا ال ميرون على شيء إال أخذوه حىت استلب رجل  ،الدار وثب غالم لعثمان على قرتة فقتله
ث تنادى القوم  ،ايضً أالغالم  لَ ت  وقُ  ،فضربه غالم لعثمان فقتله ،يقال له كلثوم التجييب مالءة انئلة

فإن  ،النجا النجا !اي قوم :بيت املال فقالوا ةفسمعهم حفظ ،أن أدركوا بيت املال ال تستبقوا إليه
 ؛قوا فيما قالوا من أن قصدهم قيام احلق واألمر ابملعروف والنهي عن املنكرهؤالء القوم مل يصد

وجاء اخلوارج  ،فاهنزموا ،إمنا قصدهم الدنيا ،وكذبوا ،وغري ذلك مما ادعوا أهنم إمنا قاموا ألجله
من األمور  رضي اهلل عنهومما نقموا على علي  .(1)(ا فضلوكان فيه شيء كثري جدًّ  ،خذوا مال بيت املالأف

أول ما نقمنا منك أان قاتلنا بني يديك يوم اجلمل، فلما اهنزم أصحاب )وا عن هذا بقوهلم له: رب  ما ع  
ابن ملجم  وهذا ,(2)(ال ومنعتنا سيب نسائهم وذراريهماجلمل أحبت لنا ما وجدان يف عسكرهم من امل

فأما ابن ملجم ) قال:قصة ابن ملجم ف كثريابن  وذكر  .رضي اهلل عنهة فقدم هلا رأس علي أوقع يف غرام امر 
فبينما هو جالس  ،م ِبافسار إَل الكوفة فدخلها وكتم أمره حىت عن أصحابه من اخلوارج الذين هُ 

قطام بنت هلا قال مرأة منهم يُ ا يف قوم من بين الرابب يتذاكرون قتالهم يوم النهروان إذ أقبلت  
 د  وكانت قَ  ،وكانت فائقة اجلمال مشهورة به ،يوم النهروان أابها وأخاها ي  عل لَ تَ قد قَـ  ،الشجنة

ونسى حاجته اليت جاء  ،فلما رآها ابن ملجم سلبت عقله ،انقطعت يف املسجد اجلامع تتعبد فيه
وأن يقتل هلا علي بن أيب  ،ا وقينةفاشرتطت عليه ثالثة آالف درهم وخادمً  ،وخطبها إَل نفسها ،هلا

ث  ،فتزوجها ودخل ِبا ،ووهللا ما جاء يب إَل هذه البلدة إال قتل علي ،فهو لك :قال .طالب
 .(3)(شرعت حترضه على ذلك

 ,هته وأغوتيقع يف حب خارجية فأضل   ؛د مشهوريهموهذا عمران بن حطان شاعر اخلوارج وأح
 من أهل أواًل  عمران بن حطان اخلارجي كان) :ابن كثرييقول عنه  ,رت فيهر فيها أث  وبدل من أن يؤث  
فأراد  ،وكان هو دميم الشكل ،ا فأحبهافتزوج امرأة من اخلوارج حسنة مجيلة جدًّ  ؛السنة واجلماعة

 .                                         (4)(فارتد معها إَل مذهبها ؛أن يردها إَل السنة فأبت

                                                           
 (.10/316البداية والنهاية إلمساعيل القرشي ) (1)
 .(78)الفرق بني الفرق  (2)
 (.11/13البداية والنهاية ) (3)
 (.12/352)البداية والنهاية  (4)



186 
 

ولو  ,فاسدة مغطاة بأهواء مسرعةإرادات , و  كل زمن وعصر شهوة مغطاة بشبهةوهكذا اخلوارج يف
م م باحلكه  س  و  ه  ذكر ف    فقد جتمع كل ما ,نظرنا إىل واقع هذه املارقة اليوم لوجدنا أن التاريخ يكرر نفسه

ووصل هبم األمر إىل التهجم على القاعدة  ,حياربون كل من خالفهمو  ,والسلطة جعلهم يعلنون الدولة
فطعنوا فيها  ,ادا يف أن يأخذوا دور القاعدة الريادي يف اجلهوطمعم  ,ا من عند أنفسهموقياداهتا حسدم 

, وأما املال فقد أعادوا سرية قتلة عثمان ين متسحوا بامسها حينام من الدهروهم الذ ,حماولني إسقاطها
روا مث ف  ك  مل ي  و  ,روا ليستحلوا املالف  ك  ف   ,البيوت وسال لعاهبم ألثاث ,اجردوها جردم و  ,فنهبوا البيوت
ما إن  ,وهذا هو دأب اخلوارج عرب التاريخ ,مثله يف التاريخ ب  ه   ما ن   اوهاهم ينهبون هنبم  !يستحلوا املال

 :يف هذه الرواية رضي اهلل عنهعلي ولعلهم هم املقصودون مبا قاله  ,يسيطروا حىت يبدؤوا باجلباية

َع َعل ي  ال ُمَحك  َمَة قَاَل: َمن  َهُؤاَلء ؟ ق يَل َلُه: ال ُقر اُء قَاَل: َعن  َمع َمر   َبل  )، َعن  قـََتاَدَة، قَاَل: َلم ا مسَ 
َي ابُوَن ال َعي ابُونَ  ُهمُ  َم إ ال  َّلل    ، ق يَل: إ نـ ُهم  يـَُقوُلو (اخل  َا اَبط  )، قَاَل: َن: اَل ُحك  قَاَل:  (لٌ َكل َمُة َحق   ُعز  َي ِب 

ُد َّلل    ال ذ ي َأاَبَدُهم  َوَأرَاَحَنا م نُهم  فَقاَل َعل ي :  َم  ي ب َيد ه  إ ن  )فـََلم ا قَتَلُهم  قَاَل َرُجٌل: احل  َكال  َوال ذ ي نف س 
ُهم   نـ  رُ  م  ل ُه الن  َساُء بـَع ُد، َولََيُكونُن  آخ   .(1)(ُهم  َأل َصاًصا َجر اد ينَ َلَمن  يف  َأص اَلب  الر  َجال  ملَ  حَت م 

 يشرح معىن جرادين: ابن منظور وهذا
َرين  ويف حديث الش را) ا مل يُطاقوا ث يَق ل ون حىت يكون آخرُهم ُلصوصً  ة  فإ ذا ظهروا بني النه 

 .(2)(جر ادين َأي يع ُرون الناَس ثياِبم ويَنَهبوهنا
ر مان اجلَد    ،وخاَب إ ذا َكَفر) ا:يضم أوقال  َبة ح  َبة ،واخلَيـ  َبُة َخيـ  وَسع ُيه يف َخي اب  ابن  ،ويف املثل اهلَيـ 

واخلَي اُب  ،وال يقولون منه خاَب وال هابَ  ،وبي اب  بن بي اب  يف َمثل  للعرب ،َهي اب  َأي يف َخَسار  
 :وقوله َأنشده ثعلب ،لذي ال يُور يالق د ُح ا

 (3)َت َخي اب  ... ُكل َك ُذو َعي ب  وَأن َت َعي اب  اس ُكت  وال تن ط ق  فأَن  

 :ورجل َعي اٌب وَعي ابة وُعَيبة كثري الَعي ب  للناس قال :وقال

                                                           
 (.10/150جاء يف احلرورية ) مصنف عبد الرزاق الصنعاين باب ما (1)
 (.3/116لسان العرب ) (2)
 (.1/368لسان العرب ) (3)
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 (1)اس ُكت  وال تن ط ق  فأَن َت َخي اب  ... ُكل ك ذو َعي ب  وَأنَت َعي اب  

بل هم وبال وشر  ,فهم خيابون ال خري فيهم ,وسبحان اهلل فهذه األوصاف الثالثة متحققة فيهم
هنابون طامعون  وهم جرادون ,ابون ال يعرفون إال الطعن والتجريح والقذع والتضليلي  وهم ع   ,على األمة

 . يف املال والسلطة

مع تلبيس الشيطان عليهم  ,مدى الفتنة اليت يقع هبا اخلوارج ني   ب   وانظر إىل هذه القصة اليت ت   
نفذته من أاخلوارج ابلرمح ف نَ  م  وطعنت رجاًل  :قال أبو أيوب) :ابن كثريواته ما نقله اته وشهبشبه
ومل يقتل من  :قالوا .اينا أوَل ِبا صلي  أستعلم  :فقال ، ابلنارأبشر اي عدو هللا :وقلت له ،ظهره

لقد ضركم من  ؛لكم ابؤسً  :منهم ويقول ىوجعل علي ميشي بني القتل ،إال سبعة نفر يأصحاب عل
 ،غرهتم ابألماين ،وأنفس ابلسوء أمارة ،الشيطان :قال ؟ومن غرهم !اي أمري املؤمنني :فقالوا ،غركم

ومن عجائب  ,ولقد أدرك علماؤنا األوائل هذه القضية .(2)(ونبأهتم أهنم ظاهرون ،وزينت هلم املعاصي
 أصحاب هم: قال اخلوارج؟ يف تقول ما: له فقال، البصري احلسن اخلوارج من رجل أتى)ما ورد أنه 
 وولده؟ قال أهله من وَيرج ،فيه ينكسر حىت الرمح يف ميشي وأحدهم ؟قلت أين ن  وم  : دنيا، قال

: قال ال،: قال والعمرة؟ واحلج الزكاة وإيتاء الصالة إقامة من أمينعك السلطان عن حدثين: احلسن
 .(3)(عليها فقاتلته الدنيا منعك إمنا فأراه

 

  

                                                           
 (.1/633لسان العرب ) (1)
 (.10/588) البداية والنهاية (2)
ه (, حتقيق: د. وداد القاضي, دار 400البصائر والذخائر: أبو حيان علي بن حممد بن العباس التوحيدي )املتوف: حنو  (3)

 (.1/156) ,: الرابعةم, الطبعة999 -ه 1419 ,بريوت/ لبنان -صادر
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 املارقة كالب أهل النار

 ,وهلذه الفتنة العمياء اليت ابتلي هبا اخلوارج جاءت األحاديث بوصف اخلوارج بأهنم كالب أهل النار
يقول  حيث اجتمعت عليهم الشهوات والشبهات,. (1)((النار كالب اخلوارج)) :وسلموآله صلى اهلل عليه قال 

َتَمعَ  َقد   إ ذ  ) :ملاذا يصبح للبدعة سعار الكالب اموضحم  رمحه اهلل الشاطيب ل   َمعَ  َلهُ  اج  َه   الش ر ع   ب َقَواع د   اجل 
ََوى ، يف   َعَلي ه   ال َباع ثُ  اهل  َص ل  َماَمة   َمر تـََبةُ  َلهُ  حَت ُصلُ  َقد   إ ذ   التـ َبع ي ُة، َوُهوَ  األ  ق ت َداء ، اْل    ف يَها َول لنـ ف س   َواال 

 قَالَ  َحىت   انـ َفَرَد، إ َذا ال َقل ب   م نَ  الر  اَئَسة   ُحب    ُخُروجُ  يـَع ُسرُ  َول َذل كَ  َعَلي ه ، َمز يدَ  اَل  َما الل ذ ة   م نَ 
رُ  الر  اَئَسة   ُحب  : الص وف ي ةُ  د  يق نيَ  قـُُلوب   م ن   ََي ُرجُ  َما آخ  ََوى إ لَي ه   ان َضافَ  إ َذا َفَكي فَ ! الص   ، م ن   اهل   َأص ل 
َري ن   َهَذي ن   إ ََل  َوان َضافَ  َم  ََوى فـَيَـَتَمك نُ ! إ لَي ه ؟ َذَهبَ  َما ص ح ة   َعَلى َشر ع ي   ظَن  ه   يف   َدل يلٌ  األ   قـَل ب ه   م ن   اهل 

ن ف َكاكُ  ال َعاَدة   يف   مُي ك نُ  اَل  مَتَك ًنا ن هُ  َوَجَرى َعن ُه، اال  ب ه   م ن   ال َكل ب   جَم َرى م   َحد يث   يف   َجاءَ  َكَما؛ َصاح 
 ض ل    قوم هم "النار" أهل "كالب") : وصف اخلوارج بالكالبمعلالم  املناوي, قال (2)(ال ف َرق  

نْ ي ا احلْ ي اة   يف   س ْعي  ه مْ  ن ون   أ ن  ه مْ  حي ْس ب ون   و ه مْ  الد   يف ونصبوا دأبوا ألهنم وذلك  ص ن ْعما حي ْس 
 ،واحد بذنب املوحدين رواف  كَ  حىت ؛شيطاهنم إبغواء الدين من فمرقوا ؛زيغ قلوِبم ويف العبادة
 ويرحم يسرت فاملؤمن ،النار كالب صاروا حىت ،أيدوا بعدما فخذلوا ،وجهه غري على التنزيل وأتولوا
 ،وأفعاهلم (3)الكالب أخالق وهذه ،ويقنط ويعري يهتك اخلارجي واملفتون ،والرمحة املغفرة ويرجو

 أعماهلم هيئة يف صاروا النار ودخلوا ؛والعداوة النقص بعني هلم ونظروا ؛هللا عباد على كلبوا فلما
 .(4)(املذكور ابملعىن كالابً  الدنيا يف السنة أهل على كانوا كما ،كالابً 

 

  

                                                           
 .تقدم خترجيه (1)
 (.1/258) للشاطيب االعتصام (2)
 )أخالق الكالب وسادية مفرطة(. 15انظر ملحق الصور رقم  (3)
 (.3/509فيض القدير ) (4)
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 اخلوارج املصلحة عند فقه يففرع 

فيخرجون علينا بفقه  ,نامجة عن فتنة الشهوات والشبهات إن طريقة اخلوارج يف الفقه طريقة عجيبة
وتوا من اجلدل ما فقد أ   ,ع التشديد والتنطع على عباد اهللم ,قوامه املصلحة احملضة جلماعتهم ,معوج  

ابن ويفسر لنا  ,وينعون نفس األمر على ُمالفيهم ,فهم يرخصون ألنفسهم ما يشاؤون , املصنفنيري  ح  
 يف الغلط يقع لكن) :ج مبا أمساه الورع الفاسد فيقولهذه اإلشكالية والتناقضات عند اخلوار  رمحه اهلل تيمية
 :جهات ثالث من الورع

 أداء يف ال احلرام ترك يف إال الورع يرون فال ؛الرتك ابب من أنه الناس من كثري اعتقاد: أحدها
 الدرهم وعن ,الكاذبة الكلمة عن يتورع أحدهم ترى املتورعة, املتدينة من كثري به ي بتلى وهذا الواجب,

 الدين يف البدع أجل من الظلمة إىل الركون عن ويتورع فاسدة, معاملة أو ظامل مال من لكونه شبهة فيه
 صلة من عليه؛ تعينت وقد كفايةم  وإما اعينم  إما عليه واجبةم أمورما  يرتك هذا ومع الدنيا, يف الفجور وذوي
 أمر وعن علم, وذي سلطان وذي مسلم وحق سبيل, وابن ويتيم وصاحب ومسكني جار وحق رحم,

 مما ودنياهم دينهم يف للخلق نفع فيه مما ذلك غري إىل اهلل سبيل يف اجلهاد وعن منكر, عن وهني مبعروف
 .ذلك وحنو التكليف جهة من بل تعاىل, هلل العبادة وجه على ال ذلك يفعل أو عليه, وجب

 هذا من وحنوهم واملعتزلة والروافض اخلوارج ورع فإن الكبار؛ البدع يف صاحبه يوقع قد الورع وهذا
ا  اعتقدوه ما وعن الظلم عن تورعوا اجلنس,  الواجبات تركوا حىت زعمهم, يف الظلمة ُمالطة منظلمم
 أنكر ممن الورع هذا وأهل هلم, والرمحة املسلمني ونصيحة واجلهاد واحلج واجلماعة اجلمعة من الكبار
 .واجلماعة السنة أهل اعتقاد يف يذكر حاهلم وصار األربعة, كاألئمة األئمة, عليهم

 أن فينبغي واملشتبه؛ احملرم وترك واملشتبه الواجب فعل إذا أنه الفاسد االعتقاد من :الثانية اجلهة
 تنفر الناس من فكثري وإال؛ باهلوى, ال وبالعلم والسنة الكتاب بأدلة والتحرمي الوجوب اعتقاد يكون
 أوهام يف بعضهم ويكون عنده, واشتباهها حتريها يقوي مما ذلك فيكون وحنوها, لعادة أشياء عن نفسه

 :فيه تعاىل اهلل قال من صاحبهم فيكون الفاسد, الورع على مبناها الظنون تلك فتكون كاذبة, وظنون
  ْاألنْ ف س   ت  ْهو ى وما الظ ن   إال   ي  ت ب عون   إن [23/النجم], يف الوسوسة أهل حال وهذه 
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 ويقول رمحه اهلل:. (1)(وعلم عقل وضعف دين نوع من املركب الفاسد الورع أهل من فإهنم النجاسات؛
 مضرته دفع أو ،كإسالمه منفعة بعطيته رجىتُ  أن إما: فالكافر ومسلم كافر: نوعان قلوِبم واملؤلفة)

 ،نظريه إسالم أو ،إسالمه كحسن ؛اأيضً  املنفعة بعطيته يرجى املطاع واملسلم ،بذلك إال يندفع مل إذا
 مل إذا ؛املسلمني عن ضرره كف أو ؛العدو يف لنكاية أو ؛خلوف إال يعطيه ال ممن املال جباية أو

 يفعل كما الضعفاء وترك الرؤساء إعطاء ظاهره كان وإن العطاء من النوع وهذا. بذلك إال ينكف  
 النيب عطاء جنس من كان ؛وأهله الدين مصلحة بذلك قصد كان فإذا ،ابلنيات فاألعمال ؛امللوك

 عطاء جنس من كان والفساد رضاأل يف العلو املقصود كان وإن، وخلفائه وسلموآله  عليه هللا صلى
 وسلموآله  عليه هللا صلى النيب على أنكره الذي اخلويصرة كذي الفاسد الدين ذوو ينكره وإمنا، فرعون

 به قصد ما عنه هللا رضي علي املؤمنني أمري على أنكروا اخلوارج حزبه وكذا، قال ما فيه قال حىت
 النيب أمر وهؤالء ،وصبياهنم املسلمني نساء سيب من تركه وما ،امسه وحمو ،التحكيم من املصلحة

 .(2)(ةآخر وال دنيا به يصلح ال افاسدً ا دينً  معهم ألن بقتاهلم وسلموآله  عليه هللا صلى

ومن يتتبع مستنداهتم جيد أهنا مصلحة  ,عيد نفسه مع هؤالء املارقةي   التاريخوسبحان اهلل فإن 
رون ف  ك  فهم ي   ,إال اللهم على املسلمني واجملاهدين ؛متشددما , وخيطئ من يظن أن هلم منهجمامجاعتهم

وال يقيمون من  ,املناطقوهم يعطلون احلدود يف أغلب  ,عطل احلدوداهليئات الشرعية ألهنم يعتربوهنا ت  
لوا ذلك بالقدرة واملصاحل ل  لوا عن ذلك ع  ئ  وإذا س   ,احلدود إال ما يتخذوه وسيلة للرتويج اإلعالمي

وهي نفس املربرات اليت يقول هبا املخالفون! ويعيبون على الفصائل  ,واملفاسد والسياسات الشرعية
ويعيبون على الناس  بات واهلل املستعان,وهم أكثر الناس انسحا ,ويعتربوهنا خيانة وجرية ؛انسحاباهتم

فحدود والياهتم املزعومة  ,هبا وهم من أكثر الناس عمالم  ,ون حبدود سايكس وبيكور  ق  على زعمهم أهنم ي  
اذا ال يهدموها , فلمدود حسب زعمهم بني الشام والعراقوهم يهدمون احل ,هي نفس احلدود املرسومة

, وعندما وهم يقبلون بيعات املرتدين والصحوات بزعمهم واألردن!!أو بني العراق  ,بني الشام وتركيا
ومكوسهم وأما ضرائبهم  ,عيبون على الناس الضرائبوهم ي   غريهم فهذا غري جائز, عند يتوب أو يبايع

قت حيمون ضريح ويف نفس الو  ,وتراهم ينسفون القبور يف املناطق املستضعفة ,فهي تعزيرات مالية جائزة

                                                           
 (.140-20/137جمموع الفتاوى: ) (1)
 (.74بن تيمية احلراين, دار املعرفة )صاالسياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية, أمحد بن عبد احلليم  (2)
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وعالقات غريهم هي ردة  ,عنة, فعالقاهتم التجارية مع األكراد واألتراك مربرة مشر (1)لرتكيسليمان شاه ا
وهم ! (2)ولكنه عندهم دعوة إىل اهلل ,الكفروخروج غريهم على اإلعالم ردة وإقرار ورضى ب ,وعمالة

 !ولكنها عندهم جهاد مبارك ميمون ,مجيوش وأنظمة غريهيزون التظاهر بالكفر ملصلحتهم يف جي

مع أن هذه األمور  ,وهم يعيبون على القاعدة أهنا تركت الروافض يف إيران وغريه مما ذكره العدناين
بعد  ومل جتهروا باحلق إال ؛فعالم صمتم عليها كل هذه الفرتة وهي احنراف وضالل ,قدية وليست جديدة

 .أن اختلفتم مع القاعدة

وهذا احنراف  ,وحترص على تعبئة األمة ,سلمةوتعيبون على القاعدة أهنا تشجع ثورات الشعوب امل
, رمحه اهللعلى منهج الشيخ أسامة  والعجب أهنم يتشدقون بأهنم ,والكفر بالطاغوت ,عن الصدع باحلق

 ,وهو من قررها ورسخها ,مع أن كل األمور اليت ينقموهنا على القاعدة اليوم كانت يف زمن الشيخ أسامة
يتهم هدم وغا ؛بالطعنحيث يتدرجون  ,ولكنهم يعملون بسياسة مصلحية خبيثة توافق مشروعهم

فإن اخلوارج األوائل كانوا كذلك يعتربون أنفسهم على منهج  !وسبحان اهلل ,املشروع اجلهادي العريق
اخللفاء من بعده, و  ؛مارضي اهلل عنهويطعنون على منهج عثمان وعلي  ؛رضي اهلل عنهماالشيخني أيب بكر وعمر 

معهم  (3)وقد استخدم عمر بن عبد العزيز هذه القضية لبيان تناقضات اخلوارج يف مناظراته املشهورة
 :حيث

 اختلفت وقد صاحبه منهما واحد كل وتوَل ،وعمر بكر أاب توليتم ن  أَ  وسعكم فكيف: قال)
 اختلفوا وقد ،الكوفة أهل البصرة وأهل ،البصرة أهل واتول   أن الكوفة أهل وسع كيف أم سريهتما؟

 والرباءة بييت أهل لعن إال بزعمكما يسعين وال. واألموال والفروج، الدماء يف: األشياء أعظم يف
 عهدك مىت املتكلم أيها عنك فأخربين ؛منها البد مفروضة فريضة الذنوب أهل لعن كان فإن منهم،
 لعن ترك فيسعك وَيك: قال. لعنته مىت أذكر ما: قال هامان؟ بلعن: ويقال فرعون، أهل بلعن

 اأمرً  أردمت. جهال قوم إنكم وَيك منهم؟ والرباءة بييت أهل لعن إال بزعمك يسعين وال فرعون،
                                                           

 )املصلحة يف محاية ضريح سليمان شاه(. 16انظر ملحق الصور رقم  (1)
 )املصلحة يف إطالق سراح الصحافيني الفرنسيني من أجل املال(. 17انظر ملحق الصور رقم  (2)
وقد نبهت سابقما أنه من الذين يرجع إليهم يف هذا  ,وللفائدة فمناظرات عمر بن عبد العزيز مع اخلوارج معروفة مشهورة (3)

دة فلريجع إىل كتاب: اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز ستزاالباب, فمناظراته رمحه اهلل تفيض علمما وحكمة, ومن أراد اال
 ة, تأليف حياة بن حممد بن جربيل.يف العقيدة مجعما ودراس



192 
 

 لَ ب  قَ  ما عليهم وتردون ،وسلموآله  عليه هللا صلى هللا رسول عليهم د  رَ  ما الناس من قبلونتَ  فأنتم فأخطأمتوه،
: قال. كذلك حنن ما: قاال عنده، أمن من عندكم وَيافُ  عنده، خاف من عندكم وأيمن ،منهم
 أواثن عبدة وهم الناس إَل بعث وسلموآله  عليه هللا صلى هللا رسول أن علمتم هل. اآلن بذلك ونر  ق  تُ  بلى،

 ذلك فعل فمن هللا، رسول احممدً  وأن هللا إال إله ال أن يشهدوا وأن األواثن، َيلعوا أن إَل فدعاهم
 أنتم أفلستم: قال. بلى: قاال جاهده؟ ذلك أىب ومن املسلمني ةُ سوَ أُ  وكان عنده، نَ م  وأَ  دمه حقن
 وتلعنونه. ورسوله عبده احممدً  وأن هللا إال إله ال أن يشهد وممن ،األواثن َيلع ممن ونؤُ رَ بـ  تَـ  اليوم

 مونَ حر  تُ فَـ  والنصارى اليهود من األمم سائر من ذلك أيىب من ونَ قَ ل  وتَـ ، دمه وتستحلون وتقتلونه
طعنوا يف  وكذبوا فهم ,ما يدعيه املارقة اليوم بأهنم على قاعدة أسامة. وإن (1)(؟عندكم وأيمن ؛دمه

 :الشيخ أسامة عدة طعنات

فيه عندما  طعنواو  ,وتسلقوا عليه ,فيه عندما متسحوا بامسه اطعنوأهنم  طعنهم ابلشيخ أسامة نْ وم  
فيه عندما طعنوا مبنهجه ورسالته اليت مل تتغري وتتبدل يف عهد  اوطعنو ,طعنوا يف صاحبه الشيخ الظواهري

ا , التيار اجلهاديفيه عندما أحدثوا الشرخ يف وطعنوا ,الشيخ الظواهري ه منهم للطعن في وكل هذا متهيدم
 ,الف الدماء والتضحياتآاألمة فيه وبالتايل اإلجهاز على املشروع اجلهادي الذي بذلت  ,(2)شخصي ا

والكلب هو  ,فكانوا حبق كالب أهل النار ,فقدموا خدمات جليلة للكفار من حيث يدرون وال يدرون
واستطاع الكفار عربهم أن حيققوا ما  ,وهم خدموا أهل النار من الكفار جبهلهم ومروقهم ,خادم سيده

 رغم حرب الكفار اإلعالمية والعسكرية. ,عجزوا عنه لعشرات السنني

 
  

                                                           
 (.2/704( )2/675زيز يف العقيدة مجعما ودراسة )اآلثار الواردة عن عمر بن عبد الع (1)
 وهذا ما حصل مؤخرما حني وصفوه "برأس اإلرجاء" يف جملتهم املسماة "دابق". (2)
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 الفصل الثاني

 ومقارنتها جبماعة الدولة مناذج من دول اخلوارج عرب التاريخ

 (1) منوذج األزارقة

منهم انفع بن األزرق وعبد هللا  ؛التف على عبد هللا بن الزبري مجاعة من اخلوارج يدافعون عنه)
إنكم قد أخطأمت  :قالوا فيما بينهم ؛اخلالفة فلما استقر أمره يف ،سهمو بن أابض ومجاعة من رؤ 

فاجتمعوا  ،وكانوا ينتقصون عثمان ،عثمان بن عفان ألنكم قاتلتم مع هذا الرجل ومل تعلموا رأيه يف
ا به من اْلميان والتصديق صفً ت  وذكر هلم ما كان مُ  ،فأجاِبم فيه مبا يسوؤهم ؛إليه فسألوه عن عثمان

 ،فعند ذلك نفروا عنه وفارقوه ،حسان والسرية احلسنة والرجوع إَل احلق إذا تبني لهوالعدل واْل
ومسالكهم املختلفة  ،وقصدوا بالد العراق وخراسان فتفرقوا فيها أببداهنم وأدايهنم ومذاهبهم

ومع  ،ألهنا مفرعة على اجلهل وقوة النفوس واالعتقاد الفاسد ،ال تنضبط وال تنحصر اليت املنتشرة
 .(1)(هذا استحوذوا على كثري من البلدان والكور حىت انتزعت منهم

 :جتد أتمل يف هذا النص التارَيي

, وهذا عندما سألوا ابن الزبري عن عثمانمتحان يف الرجال والعقائد طبيعة اخلوارج من الغلو واال -
 .قف الناس جتاه ما يرونه من مسائلعن موا االدولة اليت تسأل دائمم موجود يف 

فإن  ,فهم معك طاملا يوافقونك ا خالفهم ونكثهم العهد والبيعة معه:م  بن الزبري ل  ومفارقتهم ال -
عندما نكثوا العهود والعقود مع  اكما حصل حالي    ,كث العهود املربمةخالفتهم ال مانع عندهم من ن

عوا د, لكن العلماء مل ينخن مع مجاعة الدولةكما هو اآل,  ومتكنهم من كثري من املناطق ,دةتنظيم القاع
 فالعربة بالعقائد وليس بالقوة والتمكني.                                                       ,بل اعتربوهم خوارج ؛بتمكينهم

 عتقاد الفاسد.واال : القائم على اجلهل والشهوةاخلوارج وطبيعة فكر -
 .تنتزع منهم املناطق اليت سلبوها سرعان ماو  ,ومتكني اخلوارج زائل ,هل السنةأل االعاقبة دائمم  –
 

                                                           
 (.11/667) البداية والنهاية (1)
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 (2منوذج األزارقة )

 ،وفيها قتل انفع بن األزرق ،دت شوكة اخلوارج ابلبصرةتهذه السنة اش ويف :وقال ابن جرير
 ي،ث قتله ربيعة السلوط ،ورأس أهل البصرة مسلم بن عبيس فارس أهل البصرة ،وهو رأس اخلوارج

وهو من  ،أبو معاوية اخلوارج قرة بن إايس املزين وقعة وقتل يف ،وقتل بينهما حنو مخسة أمراء
فسار ِبم إَل املدائن  ،أست اخلوارج عليهم عبيد هللا بن ماجورانفع بن األزرق رَ  لَ ت  وملا قُ  ،الصحابة

 ،وأتتهم األمداد من اليمامة والبحرين ،وجبوا األموال ،ث غلبوا على األهواز وغريها ،تلوا أهلهافق
أمري اخلوارج ابن  لَ ت  وملا قُ  ،فالتقاهم فهزمهم يهان وعليها عتاب بن ورقاء الرايحث ساروا إَل أصف

 ا.بن الفجاءة أمريً  يا عليهم قطر ماجور كما سنذكر أقامو 

وكانت الدولة للخوارج  ،قصة قتاهلم مع أهل البصرة مبكان يقال له دوالب ث أورد ابن جرير
فبعث ابن الزبري فعزل انئبها  ؛وخاف أهل البصرة من اخلوارج أن يدخلوا البصرة ،على أهل البصرة

وأرسل ابن الزبري  ،ربيعة املعروف ابلقباع عبد هللا بن احلارث املعروف ابحلارث بن عبد هللا بن أيب
إن قتال اخلوارج  :فلما وصل إَل البصرة قالوا له ،على عمل خراسان يصفرة األزد يبأب بن املهل

فاتفق أهل  ،أمره يولست أعص ،إَل خراسان إن أمري املؤمنني قد بعثين :فقال ،ال يصلح إال لك
الزبري إَل  على لسان ابن على أن كتبوا كتاابً  ،ربيعة أمريهم احلارث بن عبد هللا بن أيبالبصرة مع 

عليه الكتاب اشرتط  ئفلما قر  ،ليكفهم عن الدخول إَل البصرة ،املهلب أيمره فيه ابملسري للخوارج
 ،وأن يكون له ما غلب عليه من أموال اخلوارج ،على أهل البصرة أن يقوى جيشه من بيت ماهلم

فسار إليهم  ،وغهقال إهنم كتبوا بذلك إَل ابن الزبري فأمضى هلم ذلك وسويُ  .فأجابوه إَل ذلك
عدة مل ير مثلها من  فلما أراد قتال اخلوارج أقبلوا إليه يزفون يف ،ا صنديدً ا بطاًل املهلب وكان شجاعً 

وقد صار هلم حتمل  ي،لك أن هلم مدة أيكلون تلك النواحوذ ،الدروع والزرود واخليول والسالح
فلما تواقف  ،بق إَل حومة الوغىوس ،وقوة ال جتارى ،وإقدام ال يسامى ،عظيم مع شجاعة ال تداان

 .(1)وصرب كل من الفريقني ،اا عظيمً  شديدً الناس مبكان يقال له سل وسل ابرى اقتتلوا قتااًل 

 مالحظات على هذا النص التارخيي:  

                                                           
 (.11/717البداية والنهاية ) (1)
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 .هتم وغلبتهم على كثري من املناطقوسيطر  ,اشتداد شوكة اخلوارج متكرر عرب التاريخ -
من ابن األزرق إىل  ,أمري جديدفكلما قتل أمريهم انتقلوا إىل  ,واخلالفةتركيز اخلوارج على اإلمامة  –

 ماجور وقطري بن الفجاءة.                                                             ابن
 .الرتكيز على جباية األموال –
 .ستقطاب املهاجريناداد وهو أشبه بمالرتكيز على اإل –
 .من املكاسب يف سبيل اخلالص منهم وتنازهلم عن كثري ,رجخوف الناس من اخلوا –
ال يقاتل اخلوارج إال رجال هلم طبيعة خاصة من احلنكة والشدة والبأس والصرب واليقني من أمثال  –

 .فرةاملهلب بن أيب ص
نتيجة  اوكذلك حديثم  بصورة مل ير مثلها, اة براقة جاذبة عند اخلوارج قديم التسليح العايل بصور  –

 .الفيهم أشبه بأرتال الدولة اليومسطوهم على ُم
 .جلماعة رغم شوكة اخلوارج املارقةالعاقبة ألهل السنة وا –
 

 دولة طالب احلق اْلابضي اخلارجيمنوذج 

ودخلت خوارج اليمن مكة واملدينة وعليهم أبو محزة املختار بن عوف ) :املسعوديقال 
فيمن معهما يدعون إَل عبد هللا بن َيىي الكندي، وكان قد األزدي وبلخ بن عقبة األزدي، ومها 

ي  املذهب من رؤساء اخلوار  ج، وذلك مسى نفسه بطالب احلق، وُخوط َب أبمري املؤمنني، وكأن أابض 
 .(1)(يف سنة تسع وعشرين ومائة

ن كان املختار من اخلوارج األابضية، وكان يوايف مكة يف كل سنة يدعو الناس إَل خالف مروا)
ي املعروف بطالب احلق يف بن حممد، فلم يزل كذلك حىت واىف عبد هللا بن حممد بن َيىي احلضرم

ا، وأراك تدعو إَل حق، فانطلق ا حسنً أمسع كالمً  !ن وعشرين ومائة، فقال له: اي رجلِثا آخر سنة
ودعا إَل معي، فإين رجٌل مطاٌع يف قومي، فخرج حىت ورد حضرموت، فبايعه أبو محزة على اخلالفة، 

 .خالف مروان

                                                           
 , برتقيم الشاملة آليا(.1/452مروج الذهب للمسعودي ) (1)
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هللا بن حممد طالب احلق، فبينما الناس  ويف هذه السنة قدم أبو محزة إَل احلج من قبل عبد
سبعمائة، ففزع  بعرفة ما شعروا إال وقد طلعت عليه أعالٌم وعمائم سود على رؤوس الرماح، وهم

الناس، وسألوهم عن حاهلم، فأخربوهم خبالفهم مروان وآله، فراسلهم عبد الواحد بن سليمان بن 
عبد امللك، وهو يومئذ على مكة واملدينة، وطلب منهم اهلدنة أايم احلج، فقالوا: حنن حبجنا أضن 

اس النفر األخري، آمنون بعضهم من بعض حىت تنفر الن اليه أشح، فصاحلهم على أهنم مجيعً وع
فوقفوا بعرفة على حدة، ودفع ابلناس عبد الواحد، ونزل مبنزل السلطان مبىن، ونزل أبو محزة بقرين 
الثعالب. فلما كان النفر األول نفر عبد الواحد وأخلى مكة فدخلها أبو محزة بغري قتال، فقال 

 بعضهم يف عبد الواحد:
 دــــــــــــــــه ففر  عبد الواحزار احلجيج عصابٌة قد خالفوا ... دين اْلل

 اردـــــ... ومضى َيب ط كالبعري الش اـــــــًـــ ارة هاربـــــــــترك احلالئل واْلم
ومضى عبد الواحد حىت دخل املدينة، وزاد أهلها يف العطاء عشرة عشرة، واستعمل عبد 

وأتتهم رسل أيب محزة يقولون: العزيز بن عبد هللا بن عمرو بن عثمان، فخرجوا حىت وصلوا العقيق، 
 .(1)إننا وهللا مالنا بقتالكم من حاجة، دعوان منضي إَل عدوان

، وكانوا مرتفني ليسوا أبصحاب حرب، فلم يشعروا ااملدينة وساروا حىت نزلوا قديدً  فأتى أهل
إال وقد خرج عليهم أصحاب أيب محزة من الغياض فقتلوهم. وكانت املقتلة يف قريش، فأصيب 
منهم عدٌد كثري، وقدم املنهزمون املدينة، فكانت املرأة تقيم النوائح على محيمها، ومعها النساء 
فتأتيهم األخبار عن رجاهلم، فيخرجن امرأًة امرأًة كل واحدة تذهب لقتل رجلها فال يبقى عندها 

 امرأة، وذلك لكثرة من قتل.
مضني من صفر سنة ثالثني ومائة. قيل: كان عدد القتلى سبعمائة، وكانت هذه الوقعة لسبع 

 وهللا أعلم.
دخول أيب محزة املدينة على ساكنها أفضل الصالة والسالم قال: ودخل أبو محزة املدينة  رُ ك  ذ  

 يف اثلث عشر صفر، ومضى عبد الواحد إَل الشام.

                                                           
 -ه 1424 -بريوت/ لبنان -هناية األرب يف فنون األدب: شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب النويري, دار الكتب العلمية (1)

 (.21/323) ,م. الطبعة: األوىل2004
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 يعين هشام -وملا دخل أبو محزة رقي املنرب فخطب، وقال: أيهل املدينة، مررت زمان األحول 
عل فزاد يضع عنكم خرصكم. فف نوقد أصاب ِثاركم عاهٌة، فكتبتم إليه تسألونه أ -بن عبد امللك 

، وال جزاه. واعلموا أيهل اا، فال جزاكم هللا خريً ا، فقلتم له: جزاك هللا خريً الغين غىًن والفقري فقرً 
وال لثأر  ،وال لدولة ملك نريد أن خنوض فيه ،اوال عبثً  اا وال بطرً رً  مل خنرج من دايران أشَ املدينة أان  

 ،القائم ابلقسط لَ ت  ابحلق، وقُ  القائلُ  فَ ن   ا، ولكنا ملا رأينا مصابيح احلق قد عطلت، وعُ ن  يل م  قدمي ن  
يدعو إَل طاعة الرمحن وحكم القرآن، فأجبنا داعي  انا األرض مبا رحبت، ومسعنا داعيً ضاقت علي

 فليس مبعجز  يف األرض؛ فأقبلنا من قبائل شىت، وحنن قليلون ب داعي هللاال جيُ  ن  هللا، ومَ 
ث لقينا رجالكم فدعوانهم إَل  ،ان بنصره، فأصبحنا بنعمته إخواانستضعفون يف األرض، فآواان وأيدمُ 

 -لعمر هللا  -وان إَل طاعة الشيطان وحكم بين مروان، فشتان عُ دَ طاعة الرمحن، وحكم القرآن، فَ 
والرشد. ث أقبلوا يهرعون قد ضرب الشيطان فيهم جبرانه، وغلت بدمائهم مراجله، ما بني الغي 

وصدق عليهم ظنه، وأقبل أنصار هللا تعاَل كتائب بكل مهند  ذي رونق، فدارت رحاان، واستدارت 
 رحاهم بضرب يراتب منه املبطلون.

عنده أو أبيدينا،  وأنتم أيهل املدينة إن تنصروا مروان وآل مروان يسحتكم هللا بعذاب من
 ويشف صدور قوم  مؤمنني.

أخربوين عن ِثانية أسهم  !آخر، أيهل املدينة ل، وآخركم شر  أولكم خري أو   !أيهل املدينة
فيها سهٌم، فأخذها لنفسه  فرضها هللا تعاَل يف كتابه على القوي والضعيف، فجاء اتسٌع ليس له

  ربه.حمارابً  امكابرً 
 !تنتقصون أصحايب، قلتم: شباٌب أحداث، وأعراٌب جفاة، وَيكم بلغين أنكم !أيهل املدينة

، شباب وهللا إهنم مكتهلون يف  أحدااثً إال شباابً  وسلموآله  عليه صلى هللاوهل كان أصحاب رسول هللا 
 شباِبم، غضٌة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن احلق أقدامهم.

مسعوه يقول: من زىن فهو كافر، من سرة مع أهل املدينة، واستمال الناس حىت قال: وأحسن أل
 سرق فهو كافر، ومن شك يف كفرمها فهو كافر.
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إان خارجون إَل مروان،  !عهم، وقال: أيهل املدينةوأقام أبو محزة ابملدينة ثالثة أشهر، ث ود  
فإن نظفر نعدل يف أحكامكم وحنملكم على سنة نبيكم، وإن يكن ما تتمنون فسيعلم الذين ظلموا 

 .(1)ينقلبونأي منقلب 
وأتوه  ،وبلج بن عقبة السقوري يف رجال  من اْلابضية ؛إليه املختار بن عوف  األزدي صَ خَ وشَ 

ه إ َل صنعاء سنة تسع  وعشرين ومائة يف وتوج   ،هُ عُ مَج   رَ ثُـ وكَ  ،وه طالب احلقومَس   ،إ َل حضرموت
على بالد اليمن  وملا استوَل. ا ومجع اخلزائن واألموال فأحرزهاث دخله ،وجرت له حروبٌ  ،ألفني

: إان ث قال ،رر وحذ  ووعظ وذك   ،سلمو  آلهليه و صلى هللا عوصلى على نبيه  ؛هللا وأثىن عليه دَ م  حَ خطب؛ فَ 
والقرآن  ،والكعبة قبلتنا ،. اْلسالم دينناوسنة نبيه وإجابة من دعا إليهما ندعوكم إ َل كتاب هللا

 ،ونبذانه وراء ظهوران ؛حرمنا احلرام ،اوال نشرتي به ِثنً  ،ال نبغي به بداًل  ابحلالل حالاًل  رضينا ،إمامنا
ومن سرق  ،. من زان فهو كافرٌ وإَل هللا املشتكى وعليه املعول ،وال حول وال قوة إال ابهلل العظيم

ندعوكم إ َل فرائض  ،يف أنه كافٌر فهو كافرٌ  ك  ومن شَ  ،ومن شرب اخلمر فهو كافرٌ  ،فهو كافرٌ 
 ،وعدٌل فيما حكم ،وآاثر يقتدى ِبا ونشهد أن هللا صادٌق فيما وعد ،وآايت  حمكمات   ،بينات  

واألمر ابملعروف والنهي عن  ،وأداء الفرائض ،د والوعيدواليقني ابلوع ،ندعوكم إَل توحيد الرب
إن من رمحة هللا أن جعل يف كل  !ناس. أيها الوالعداوة ألعداء هللا ،والية هللاوالوالية ألهل  ،املنكر

ون على لُ قتَـ يُ  ،ويصربون على األمل يف جنب هللا ،إ َل اهلدى ل  يدعون من ضَ  ؛فرتة  بقااي من أهل العلم
ي ا ر ب ك   ك ان   و م ا احلق سالف الدهور شهداء فما نسيهم رِبم  وحسن  ،أوصيكم ابلتقوى  ن س 

ستغفر هللا يل أل قويل هذا و . أقو يف أمره وزجره اهللا بالًء حسنً  بلواأف ،بهم ابلقيام لتُ ك   القيام على ما وُ 
. وملا كان وقت احلج جهز أاب وأتته الشراة من كل جانب ،السرية سنَيُ  ا. وأقام بصنعاء أشهرً ولكم

وأمره  ،: يف ألف  الصباح إ َل مكة يف سبعمائة وقيلمحزة املختار بن عوف  وبلج بن عقبة وأبرهة بن 
. ث إن وجرت حروٌب وخطوٌب يطول شرحها ،امإ َل الش اويوجه بلجً  ،قيم مبكة إذا صدر الناسأن يُ 

 ،وقدم عليهم عبد امللك بن حممد بن عطية السعدي ،مروان انتخب من عسكره أربعة آالف فارس  
فخرج أهل مكة مع ابن عطية فقتل أبو محزة على فم  ،فالتقى أبو محزة وابن عطية أبسفل مكة

                                                           
 (.325 -21/324هناية األرب يف فنون األدب ) (1)
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ومل يزالوا كذلك إ َل  ،وتفرق اخلوارج وصلب أبو محزة وأبرهة بن الصباح وعلي بن احلصني ،الشعب
 .أيب العباس فأنزهلم ودفنهم أن حج مهلهل اهلجيمي يف خالفة

 : ويف هذا النص التارَيي

 كما تسمى  ,لقومتويه على اخل ,وكلها تزكية للنفس ؛األلقاب الرباقة اليت يتسمى هبا اخلوارج -
 .اخلارجي بطالب احلق

 .ي زعمائهم بأمري املؤمننيم  س  وت   ,رةإعالن اخلوارج للخالفة ظاهرة متكر  –

 ,صالحودعاوى اإل ,ودغدغة العواطف بالشعارات الرنانة ,وإثارة املشاعر ,نانة  الر   ب  ط  خ   الْ  -
 .                                                                        والدعوة إىل حتكيم الشريعة

الغالة اليوم فالسواد  ن  د  يْ وهذا د   ,يات السود بشكل مهيب وملفت للنظراإلكثار من الرا –
 .شعارهم

شك يف من كفروه وهو ليس التكفري بالكبرية بل تكفري املخالف فمن  ,حقيقة مذهب اخلوارج –
 .فهو كافر

 .األجالف وإعجاب اخلوارج جبنودهماحلدثاء و  ن  الطبيعة البشرية للخوارج م   –
 ن  ع   فضالم  ,ى مكة واملدينةوالتمكني الذي وصل إليه اخلوارج حىت سيطروا عل ,جباية األموال –

 .ومل ينخدعوا بتمكينهم ,ء خبالفتهمالعلما ر  ق  , ورغم ذلك مل ي  اليمن
 .حىت يتمكنواوبذهلم األموال لشراء الذمم  ,هميالتقية عند اخلوارج مبداراة ُمالف –
 .              و التفرق والتشرذم مبقتل قادهتمهناية اخلوارج ه –
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 الثالث الفصل

 ةـألـــسـم
 اليوم الشام كحال الناس من فرقة حال يف يكون اخلوارج خروج

وذلك  ,اخلوارج ظهور من مسؤولية ون جانبمال  بيان أن أهل السنة يتحم  والغاية من هذه املسألة 
 وكان) :ابن تيمية, يقول جتماعطان اخلوارج الذي يكبت باالحيث يربز شي ,بتفرقهم وتشرذمهم

 وعثمان وعمر بكر أيب الثالثة اخللفاء عهد يف جمتمعني املسلمون كان ام  لَ  امقموعً  اخلوارج شيطان
 اخلروج موضع اخلوارج شيطان وجد ؛عنه هللا رضي علي خالفة يف األمة فرتقتا فلما ،رضي هللا عنهم

 كما ،طالبأيب  بن علي ابحلق الطائفتني ََل و  أَ  فقاتلهم ،واالمها ومن ومعاوية اعليًّ  رواف  وكَ  ،فخرجوا
 الطائفتني أوَل تقتلهم الناس من فرقة حني على مارقةٌ  قُ رُ متَ  : قال أنهالنيب  عن الصحيح يف ثبت

 .(1)(ابحلق

 واحلديث الناس، من فرقة حني على عادة َيرجون اخلوارج أن   وسلموآله  عليه هللا صلى النيب رَ كَ ذَ  لقد
َرة   ذ ي ب نُ  اَّلل    َعب دُ  َجاءَ )): البخاري فعند الصحيحني؛ يف ، اخلَُوي ص   َرُسولَ  ايَ  اع د ل  : فـََقالَ  الت م يم ي 

: قَالَ  ُعنُـَقُه، َأض ر ب   َدع ين  : اخلَط اب   ب نُ  ُعَمرُ  قَالَ ( َأع د ل   ملَ   إ َذا يـَع د لُ  َوَمن   َويـ َلَك،: )فـََقالَ  اَّلل  ،
َياَمهُ  َصالَت ه ، َمعَ  َصالََتهُ  َأَحدُُكم   ََي ق رُ  َأص َحااًب، َلهُ  فَإ ن   َدع ُه،) َيام ه ، َمعَ  َوص   َكَما الد  ين   م نَ  مَي ُرُقونَ  ص 

مُ  مَي ُرقُ  ي ة ، م نَ  الس ه  ٌء، ف يه   يُوَجدُ  َفالَ  ُقَذذ ه   يف   يـُن َظرُ  الر م  ٌء، ف يه   يُوَجدُ  َفالَ  َنص ل ه   يف   يـُن َظرُ  ثُ   َشي   َشي 
ٌء، ف يه   يُوَجدُ  َفالَ  ر َصاف ه   يف   يـُن َظرُ  ثُ   ي  ه   يف   يـُن َظرُ  ثُ   َشي  ٌء، ف يه   يُوَجدُ  َفالَ  َنض   الَفر ثَ  َسَبقَ  َقد   َشي 

َم، َدى رَُجلٌ  آيـَتـُُهم   َوالد  يـَي ه ،: قَالَ  َأو   يََدي ه ، إ ح  ث لُ  ثَد  ي   م  ث لُ : قَالَ  َأو   املَر َأة ، َثد  َعة   م   َتَدر َدُر، الَبض 
ني   َعَلى ََي ُرُجونَ   .((الن اس   م نَ  فـُر َقة   ح 

، م نَ  فـُر َقة   يف   َمار َقةٌ  متَ ُرقُ )): ق ال   و س ل م  و آل ه   ع ل ْيه   اهلل   ص ل ى اهلل  ر س ول   عن مسلم ويف َلُهم   فـََيل ي الن اس   قـَتـ 
ََل  َق    الط ائ َفتَـني    َأو  حل   .((اب 

                                                           
 (.19/89البن تيمية ) "جمموع الفتاوى" (1)
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 اختالف حال يف: أي الفاء، بضم( رقةفُ  يف َيرجون: )قوله): "الباري فتح" يف السندي قال
 .(بينهم

 ضبطوه ((الناس من فرقة حني على َيرجون)) ): وسلموآله  عليه هللا صلى قوله" :رمحه اهلل النووييقول 
 وقت يف أي الفاء بضم وفرقة ونون، مكسورة مهملة حباء فرقة حني اأحدمه: بوجهني الصحيح يف

 .عنهما هللا رضي ومعاوية علي بني كان الذي االفرتاق وهو ،املسلمني بني يقع افرتاق أي ،الناس افرتاق
 أشهر واألول ،الفرقتني أفضل أي الفاء بكسر وفرقة ،وراء مفتوحة معجمة خباء فرقة خري والثاين
 خالف بال الفاء بضم فإنه ((الناس من فرقة يف َيرجون)): هذه بعد اليت الرواية ويؤيده وأكثر،
: قال األول، الصدر وهم ،القرون وخري املراد املعجمة اخلاء رواية على القاضي وقال ظاهر، ومعناه

 ألهل حجة وفيه حينئذ ، اْلمام كان ألنه حقيقة خروجهم كان فعليه ،وأصحابها عليًّ  املراد يكون أو
 يقتلهم)): وسلموآله  عليه هللا صلى قوله مع السيما ،بغاة خرونواآل ،قتاله يفمصيًبا  كانعليًّا   أن السنة

 هللا لرسول ظاهرة معجزات احلديث هذا ويف. قتلوهم الذين وأصحابه وعلي ((ابحلق الطائفتني ََل و  أَ 
وآله  عليه هللا صلى بعده األمة بقاء ويتضمن الصبح، كفلق كله وجرى ِبذا أخرب فإنه وسلموآله  عليه هللا صلى

 عليه َيرج وأنه فرقتني، يفرتقون وأهنم يشيعونه، املبطلون كان ما خالف وقوة شوكة هلم وأن ،وسلم
 وال والقراءة، الصالة يف ويبالغون التشديد، موضع غري يف الدين يف يشددون وأهنم مارقة، طائفة

 فيهم وأن يقتلوهنم، احلق أهل وأن ،احلق أهل يقاتلون وأهنم منه، ميرقون بل اْلسالم حبقوق يقيمون
: املستدرك ويف. (1)(احلمد وهلل كلها جرت املعجزات من أنواع فهذه وكذا، كذا يده صفةرجاًل 

ت اَلفٌ  أُم يت   يف   َسَيُكونُ )) مٌ  َوفـُر َقٌة، اخ  ُنونَ  قـَو  يُئونَ  ال ق يَل، َُي س   جُيَاو زُ  اَل  ال ُقر آَن، ونَ ؤُ َويـَق رَ  ال ف ع َل، َوُيس 
َياَمهُ  َصاَلهت  م ، َمعَ  َصاَلَتهُ  َأَحدُُكم   ََي ق رُ  تـََراق يَـُهم ، َيام ه م ، َمعَ  َوص  م   ُمُروقَ  الد  ين   م نَ  مَي ُرُقونَ  ص   م نَ  الس ه 

عُ  اَل  الر م ي ة ، مُ  يـَُرد   َحىت   يـَر ج  ق ه ، َعَلى الس ه  َرارُ  َوُهم   فـَو  َل ق   ش  َل يَقة ، اخل  تَـَلُهم   ل َمن   طُوىَب  َواخل   َوقـَتَـُلوُه، قـَ
ُعونَ  ء   يف   م ن هُ  لَي ُسوا الل ه وَ  ك َتاب   إ ََل  يَد  ََل  قَاتـََلُهم ،َكانَ  َمن   َشي  َّلل    َأو  ُهم   اب  نـ   اَّلل  ، َرُسولَ  ايَ : قَاُلوا ((م 

يَماُهم ؟ َما ل يقُ )): قَالَ  س   .(2)((الت ح 

                                                           
 (.7/166شرح مسلم ) (1)
 (.161-2/160املستدرك ) (2)
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وعلى أقل تقدير التنسيق  ,جتماعذكرت هذه املسألة حلث اجملاهدين اليوم على التوحد واال وإمنا
نقسام الوإمنا يعيش اخلوارج على التناقضات ويستغلون الفرقة وا ,الكامل والتعاون البناء إلجناح اجلهاد

 اخلوارج) :األزهريقال  يسعون إليقاظ الفنت وتشبيبها بني املسلمني دائمما وهم ,األمةلينهشوا يف جسد 
 .(الص دع معناه الذي الش ق من وهو وكلمتهم، مجاعتهم فر قوا أهنم فمعناه ،املسلمني عَصا

 بـَني َ  َوَقد  ) :رمحه اهلل الشاطيبوقال  (1)(اخالفً  ويشاقهم املسلمني عصا َيشق اخلارجي): الليث وقال
َال َقُة، ه يَ  ال بَـني    َذات   َفَسادَ  َأن   َوالس اَلمُ  الص اَلةُ  َعَلي ه    الش َواه د   َهذ ه   َومجَ يعُ  الد  يَن، حَت ل قُ  َوَأنـ َها احل 
َاق   ُوُقوع   َعَلى َتُدل   ف رت  ب ت َداع   ُوُقوع   ع ن دَ  َوال َعَداَوة   اال  ، ق ص ةُ  ال َواق ع   يف   َعَلي ه   َشاه د   َوَأو لُ  .اال  ََوار ج   إ ذ   اخل 

ا لَ  َعاَدو  اَلم   َأه  تُـُلونـَُهم   َصاُروا َحىت   اْل  س  بَـرَ  َكَما؛ ال ُكف ارَ  َوَيَدُعونَ  يـَق  َد يثُ ] َعن هُ  َأخ  يحُ [ احل  . (2)(الص ح 
ن جيمع اهلل أنسأل  ,متشرذمونهل السنة اليوم متفرقون فأ ,وإننا لنتعجب رغم كل الكيد من األعداء

 مل الضاللة رقف   مجيع أن هللا رمحكم واعلموا) :حيث قال ابن حزمالصف, ورحم اهلل القلوب ويوحد 
 يسعون ومازالوا ،راية لإلسالم رفع وال ،قرية الكفر بالد من ِبم فتح وال ،خريًا أيديهم على هللا ر  جَي  
 يف ويسعون ،الدين أهل على السيف ونل  س  ويَ  ،املؤمنني كلمة قونر   فَ ويُـ  ،املسلمني نظام قلب يف

 توصلت ما ،ذكره يتكلف أن من أشهر هذا يف فأمرهم والشيعة اخلوارج أما ،مفسدين األرض
 املرجئية وأما ،الشيعة لسنةأ علىإال  ؛الكفر إَل منه الضعفاء وإخراج ؛اْلسالم كيد إَل الباطنية
 أرض إَل فقادهم كابلرت   حلق ث ،للجور انكرً مُ  بزعمه خرج سريح بن احلارث أن إال ،فكذلك
 بعضهم بتقليدابتلي  أنه إال ؛ذلك سبيل يف واملعتزلة .األستار وهتك ،الداير فأهنب ،اْلسالم
 واملازاير كبابل حممودة فتوحات للمعتصم وكانت ،شيء على أهنمجهاًل وظنًّا  والواثق املعتصم
 الزموا، ذلك يف الكالم هللا بعون لكم جنمع وحنن ،بدينكم فظواحتُ  ،املسلمون أيها هللا فاهلل ،وغريهم
 والتابعون ،عنهم هللا رضي الصحابة عليه مضى وما ،وسلموآله  عليه هللا صلى هللا رسول وسنن ،القرآن

 حمدثة فكل حمدثة كل واعُ ودَ ، ثراأل فلزموا األثر طلبوا الذين ؛اعصرً عصًرا  احلديث وأصحاب
 .(3)(التوفيق تعاَل وابهلل .النار يف ضاللة وكل ،ضاللة بدعة وكل ،بدعة

                                                           
 (.8/205هتذيب اللغة لألزهري ) (1)
 (.1/208االعتصام ) (2)
 (.4/171الفصل يف امللل واألهواء والنحل ) (3)
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 هٌ ــيــب  ــن  ــتَ 
ولذلك  ,ىل قيام الساعةإ يستمر خروجهمنعلم أن اخلوارج بد أن فال ؛ويف خامتة البحث وهنايته

األمر بد أن تأخذ احلركة اجلهادية هذا , والوعدم التهوين من شأهنم ,وأخذ احليطة ,وجب التحذير منهم
ن املسلمني دون ترسيخ هذه القضية يف أذها ؛ات األفعال فقطد  ر  وأن ال تتعامل ب   ,على حممل اجلد

 .اجملاهدين خصوصماو  ,عمومما

 - وسلموآله صلى هللا عليه  -قال: مَسعُت رسول هللا  - رضي هللا عنهما -فعن عبد هللا بن عمرو بن العاص 
ر ق  يـَق رَ  )ََي ُرُج اَنسٌ )يقول:  وَن ال ُقر آَن اَل جيُ او ُز تـََراق يَـُهم ، ُكل َما ُقط َع قـَر ٌن َنَشَأ قـَر ٌن، ؤُ م ن  ق َبل  ال َمش 

 .(1)((َحىت  ََي ُرَج يف  بَق ي ت ه ُم الد ج الُ 

َع َماَل، )قَاَل:  وَسل مَ َوآل ه  َصل ى هللا َعلي ه  َعن  اب ن  ُعَمَر َأن  َرُسوَل هللا  وَ  يُئوَن األ  ٌم ُيس  )ََي ُرُج م ن  أُم يت  قـَو 
َرُهم  ؤُ يـَق رَ  )ََي ق ُر َأَحدَُكم  َعَمَلُه م ن  َعَمل ه م ، )، قَاَل يَز يُد: اَل َأع َلُم إ ال  قَاَل: ((وَن ال ُقر آَن اَل جُيَاو ُز َحَناج 

، فَإ َذا َخَرُجوا فَاقـ تُـ  اَلم  َل اْل  س  تـُُلوَن َأه  تـُُلوُهم ، يـَق  تُـُلوُهم ، ثُ  إ َذا َخَرُجوا فَاقـ  ُلوُهم ، ثُ  إ َذا َخَرُجوا فَاقـ 
ُهم  قـَر   َفطُوىَب ل َمن  قـَتَـَلُهم ، َوطُوىَب ل َمن  قـَتَـُلوُه، ُكل َما نـ  ، فـََرد َد َذل َك ((ٌن َقَطَعُه هللُا َعز  َوَجل  طََلَع م 

ثـََر َوَأاَن َأمس َعُ  َوَسل مَ َوآل ه  َصل ى هللاُ َعَلي ه  َرُسوُل هللا   ر يَن َمر ًة َأو  َأك  انتهى لفظ أمحد يف املسند، ولفظ ابن  .ع ش 
َرُؤوَن ال ُقر آَن اَل جُيَاو ُز تـََراق يَـُهم ، ُكل َما َخَرَج قـَر ٌن ُقط َع()ماجه:  ٌء يـَق  ، َقاَل اب ُن ُعَمَر: ()يـَن َشُأ َنش 

ع ُت َرُسوَل هللا   ثـََر م ن  ع ش ر يَن َمر ًة، َحىت  ََي ُرَج )يـَُقوُل:  وَسل مَ َوآل ه  َصل ى هللا َعلي ه  مسَ  )ُكل َما َخَرَج قـَر ٌن قُط َع، َأك 
ه ُم الد ج الُ   .(2)((يف  ع َراض 

                                                           
ت رقم )302(, والطيالسي )ص11/542أخرجه أمحد ) (1) وقال احلاكم:  ,(4/656, واحلاكم يف اْلم ست درك )(2293(, حت 

يعما على أحاديث موسى بن علي بن رباح اللخمي وملْ  هذا حديث صحيح على شرط ) الشيخني وملْ  خي  ر ج اه, فقد اتفقا مج 
م ع الزوائد ) (خي  ر ج اه  اه . (رواه الطرباين  وإسناده حسن): (6/230اه . وقال يف  جم 

اده صحيح. وقد احتج إسن)(, قال يف مصباح الزجاجة: 1/120(, وابن ماجه )11/456) (398-9/397أخرجه أمحد ) (2)
وقسم منه يف مسند أيب  .اه ( حديث صحيح)اه , وقال حمققو املسند: ( حسن)اه , وقال األلباين: ( البخاري جبميع رواته

 .(7/14يعلى )
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م وع الفتاوى"يف  محه اهللر  ابن تيميةقال شيخ اإلسالم  َديث ): "جم  أنـ ُهم ال قد أخرب يف  غري َهَذا احل 
ََوارج ليسوا خُمَتص  ني بذلك  يزالون ََيُرُجون إََل َزَمن الد ج ال، وقد   اتفق ال ُمسلمون َعَلى أن  اخل 

 .ه ا (1)(العسكر

ا أن اخلوارج ا وحديثً قال حممد بن احلسني: مل َيتلف العلماء قدميً ) :"الشريعة"يف  جرياآلوقال 
وا وصاموا، واجتهدوا يف العبادة، ، وإن صل  وسلموآله صلى هللا عليه قوم سوء عصاة هلل تعاَل ولرسوله 

ظهرون األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وليس ذلك بنافع هلم؛ ويُ  ؛فليس ذلك بنافع هلم، نعم
ران هللا تعاَل منهم، هون على املسلمني، وقد حذ  ألهنم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون، وميو  

 رضي هللا عنهم، وحذرانهم اخللفاء الراشدون بعده، وحذرانهم الصحابة وسلموآله ى هللا عليه صلوحذران النيب 
ن سائر ن كان على مذهبهم م  ومن تبعهم إبحسان، واخلوارج هم الشراة األجناس األرجاس، ومَ 

 .(2)(اا وحديثً اخلوارج يتوارثون هذا املذهب قدميً 

 ,وأن اخلوارج مقطوعون ؛قاتل هؤالء اخلوارج بأنه منصورشارة ألهل احلق ممن ويف احلديث السابق ب  
وذلك أن فكر اخلوارج فكر  ,بل بشكل مفاجئ رمبا ,ولفظ القطع يوحي بسرعة زوال هذه الشرذمة

بد أن بعضهم بعضما, وبقتل بعضهم بعضما, وال ر  ف  ك  بل البد أن ي   ,ال يكن لعناصره التوافق ؛انشطاري
وكذلك يف أحفادهم املعاصرين  ,اوهذه سنة اهلل يف اخلوارج قديم  ,حرقوا هبا غريهميكتووا بنفس النار اليت أ

وكل  ,بدأ حجم اخلالف يتوسع بينهمو  ,وقد بدأت مالمح ذلك تظهر ,الداء م  فيه   ب  د  الذين البد أن ي  
بل  ,يطول انتشارها هرة الفهم ظا ,أو من قاموا بقتله من عناصرهم ؛يوم تسمع عن هارب أو مسجون

 وغريه: للسيوطي "شرح سنن ابن ماجة"جاء يف  ,تتبددتتالشى و 

ن ُه َوهللا أعلم  ق يُ  نأ)فَال ُمَراد م  رين مر ة يف  كل ويقطعون دابرهم َأكثر من ع   ،وهنملُ قات  أهل احل  ش 
ُهم فرقة ،قرن نـ  َاص ل ؛َوَمَع َذل ك يب قى م  أهل  ن  إ ،َحىت  َيرج يف  عراضهم ومواجهتهم الد ج ال احل 

َواء و  َه  رين مر ة اَل يرتكون إاأل  د َأكثر من عش  وهناك  .(3)هواءهم(أن قَاتلهم أهل احل ق يف  قرن َواح 
 ,رقة من الناسن أن خروج اخلوارج يكون على حني ف  ا م  ن  مْ د  وهي أنه كما ق   ؛وبشارة كربى ,لطيفة أخرى

 ,طريق احلق حينها بني املختلفني عليه الصالة والسالما املصطفى ن  م  ل  فلقد ع   ,ن خروجهم على خيار الناسأو 
                                                           

 (.495-28/496اوى )تجمموع الف (1)
 (.1/325الشريعة لآلجري ) (2)
 (.16شرح سنن ابن ماجه للسيوطي )ص (3)
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يقاتلهم أدىن الطائفتني إىل كما أخرب املصطفى بأنه   ؛وهو من يقاتل اخلوارج فهو أقرب الناس إىل احلق
 ؛ن أن يلتحق مبن يقاتلهمودعوة للمرتدد اآل ,, وهذه خري بشارة ملن يتصدى ملنهج اخلوارج اخلبيثاحلق

َهُ  حُمَم د   َأبُو قَالَ ) :رمحه اهلل ابن حزمقال  ,خرية الناس إن شاء اهلل فهو من َد يث   َهَذا َفف ي: اَّلل ُ  َرمح   َنص   احل 
َا َجل ي   مَ  َهُؤالء   ذََكرَ  – وسلم عليه هللا صلى – الن يب    َأن   َوُهوَ  قـُل َنا، مب  ، َأَشد   َفَذم ُهم   ال َقو   َشر    م ن   َوأَنـ ُهم   الذ م  

، َل ق  رَت ُقوَن،: َأي ًضا ُأولَئ كَ  َأن   َفَصح  . الن اس  م َن  فـُر َقة   يف   ََي ُرُجونَ  َوَأنـ ُهم   اخل  ُموَمةَ  الط ائ َفةَ  َوَأن   ُمف   ال َمذ 
تـُُلَها رَت قـَتَـني    الط ائ َفتَـني    َأد ىنَ  تـَق  ، إََل  ال ُمف  َق   َاق   يف   الس المُ  َعَلي ه   َفَجَعلَ  احل  َدى َوَجَعلَ  ،تـََفاُضاًل  االف رت   إح 

رَت قـَتَـني    الط ائ َفتَـني    َق   َن م   ُدنـُو   هَلَا ال ُمف  َرىَكاَنت    َوإ ن   – احل  ََل  اأُلخ  ًئا ل لث ال ثَة   جَي َعل   َوملَ   – ب ه   َأو  م َن  َشيـ 
نـُو    َق    إََل  الد   .(1)(احل 

وآله  عليه هللا صلى هللا رسول تذكر :قال عائشة عن مسروق يعين الشعب طريق من البزار روى ولقد

 :امرفوعم  الوجه هذا من الطرباين وعند ,(2)((أميت خيار يقتلهم أميت شرار هم)) :فقال اخلوارج وسلم
مشروع أمة تلوح بشائره  ح  م  لْ ولذلك فإين أ   ,(3)((واخلليقة اخللق خري يقتلهم ؛واخلليقة اخللق شر هم))

وسيشرق نور  ,واأليام حبلى بالبشائر ,الم واحملنوتنقية وتصفية للصف اجملاهد رغم كل اآل ,يف األفق
وأستحضر  ,ا إىل القعودوداعيم  ,ا عن العمل, وال جيوز أن يكون ظهور هذه املارقة مثبطم السنة من جديد

 االحنراف) :ن يف اجلزائر مع اخلوارج حيث قالاهديعن جتربة اجمل أبو احلسن رشيدهنا ما قاله الشيخ 
 – وسلموآله  عليه هللا صلى – النيب وفاة بعد ذلك ُوجد ة،م  أُ  ةأي   ويف ةل  م   ةأي   يف موجود األصيل املنهج عن

 كما ،املسلمني دماء استحلوا الذين ،- عنه هللا رضي – طالب أيب بن علي زمن اخلوارج ظهر ث ،ابلردة
 ؛كال االحنراف، تربير منه املقصد ليس القول وهذا... - وسلموآله  عليه هللا صلى – هللا رسول عنهم ثَ د  حَ 

 َيذل ث ،األصل هو كأنه وتصويره لتضخيمه اغً و  سَ مُ  ما طائفة احنراف يكون ال أن املراد لكن  
؛ ،الزيغ حبجة القعود فُ لس  فَ ويُـ  ،احلق  طائفة زالت وال كانت وقد ،وهُ رُ ص  انَ  ل  قَ  وإن ابق   فاحلق كال 

وأقول كذلك يف الشام ) وبعده الزيغ قبل واجلماعة السنة أهل منهج على اجلزائر يف اجملاهدين نَ م  
 وتصديها وثباهتا وصربها تضحياهتا بفضل ث هللا وبفضل (،عقر دار املؤمنني ومعقل الطائفة املنصورة

                                                           
أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري, الناشر: دار  احمللى يف شرح اجمللى باحلجج واآلثار: (1)

 (.11/344) ,بريوت –الفكر 
 ( وقال احلافظ: وسنده حسن.12/286فتح الباري ) (2)
 (.12/286فتح الباري ) (3)
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 تقوم حىت احلق على قاتلتُ  – وسلموآله  عليه هللا صلى -  حممد أمة من طائفة وستبقى اجلهاد، ُحفظ للزيغ
 . خذهلا أو خالفها ن  مَ  هار  ضُ يَ  ال ؛الساعة

 أبنائه كل يشمل مل (،وأقول كذلك يف شامنا) جزائران يف اجلهاد مسار أصاب الذي االحنراف
 البالد من ضيق جزء ويف، - هلل واحلمد - انقرضت طائفة يف احمصورً  كان إمنا البالد كل وال

 الباقي أما (،موسينقرض اخلوارج يف الشام ال حمالة بإذن اهلل تعاىل كما وعد نبينا عليه الصالة والسال)
 ظهور مبجرد كان املنحرفة الطائفة ن  عَ  اخلروج أن ذلك ودليل ،األول األصيل اخلط على فكان
 اْلخوة خرية من كثري عٌ مَج   واستشهد املنحرفني، مقاتلة درجة إَل نكاراْل ووصل ،االحنراف بوادر

 أمحددعاء اإلمام وما أمجل  .(1)(هللا من والتوفيق شرهم، من أمتنا عن ادفاعً  للخوارج التصدي يف
 أصحاب هَ بَ شُ  واحمق ،الرافضة دولة وأذل ،القدرية كيد وأوهن ،املرجئة ابطل ادحض اللهم) :رمحه اهلل
 .(2)(اجلهمية نَ م   االنتقام ل  ج  وعَ  ،اخلارجية مؤنة كفناا و  ،الرأي

 

  

                                                           
, كتبه أبو احلسن رشيد عضو اهليئة الشرعية/ رئيس اهليئة القضائية لتنظيم (28ص)إجابة أبو احلسن رشيد على أسئلة احلسبة  (1)

 م.2007/ 05/ 29 , ه1428,  مجادى األوىل  13,  الثاءالقاعدة ببالد املغرب اإلسالمي الث
 (.1/36طبقات احلنابلة للحنبلي ) (2)
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 البحث خامتة

 :وهي ؛مع توصيايت ؛البحث هذا يف إليها توصلت   اليت النتائج أهم أعرض يلي فيما

 خطر من حتذر كما ,واخلوارج الغلو خطر من هوتتنب   ر  ذ  حْ  ت   أن السنية اجلهادية احلركة على -1
  .خطري وبيل ائنيالد   فكال ,والتمييع اإلرجاء

 أنه وإشاعة ,اخلوارج مذهب حقيقة توضيح عدم هو اخلوارج خطر عن األمة غفلة أسباب من -2
 .التاريخ عرب للخوارج احلقيقية األصول تبيني دون ,فقط الكبرية مرتكب بتكفري القول

 وبالتايل ,مكفر بال بالتكفري يتجلى والذي ,التكفري يف الغلو هو احلرورية للخوارج اجلامع األصل -3
 واستحالل ,املسلمني على اخلروج إىل وصوالم  التكفري سلسلة تبدأ هنا ومن ,هلم املخالف تكفري

 .وأعراضهم وأمواهلم دمائهم
 ,مبكفرة ليست هي بأمور كفرت واليت ,الدولة مجاعة يف متوفر للحرورية اجلامع األصل هذا إن -4

 الكربى املواالة بني وخلطت ,اجلائزة ةاواملدار  ,املعامالت ومسائل التويل مسائل بني وخلطت
 هبم فوصل ,التكفري سلسلة يف انطلقوا وهكذا ,هبم واالستعانة الكفار إعانة وبني, والصغرى

 .عنهم مشهور هو كما الفصائل من خالفهم من كل تكفري إىل األمر
 بإنزال يتجلى والذي ,السنة عن اخلروج ؛كذلك الدولة مجاعة يف تجتل   اليت اخلوارج أصول ومن -5

 وعلماء ,اهلدى أئمة يف والطعن ,املتشابه واتباع الفهم يف والسطحية ,حملها غري يف النصوص
  جتد ولن ,وأبشعها الوسائل بأخس املدروس نهجمامل اإلسقاط عرب ,األمة

م
 امعتربم  اواحدم  اعامل

 .يؤيدهم
 واعتربوا ,واهلجرة واإلمام بالدار فقالوا ؛اإلمامة يف بالغلو األوائل اخلوارج الدولة مجاعة شاهبت -6

 عرب اخلوارج ق  ر  ف   ل  ك   ن  يد  د   وهذا ,املسلمني على بيعته جتب الذي ؛املؤمنني أمري هو زعيمهم
 .التاريخ

 األحاديث وهذه ,التواتر مبلغ بلغت اليت النبوية باألحاديث فعليه اخلوارج أصول معرفة أراد من -7
 .والعلماء للعوام كاف   اف  ش   بيان   وفيها ,وتقسيماهتم الفرق أهل من كثري كالم نْ ع   غينت  
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 اشتهرت اليت الدولة مجاعة يف اواضحم  جتلى ما وهذا ,الدماء سفك يف بالولع اخلوارج متيز -8
 وقالوا ,والتمثيل الصلب يف اهلوليودية وأفالمها ,القتل يف االستعراضية وطرقها االنتحارية بعملياهتا

 .املصلحة قتل باب من هلم املخالف بقتل
 وتقيتهم غدرهم يف الروافض شاهبت الدولة مجاعة فإن واملروق اخلروج بدعة إىل إضافة -9

 من كثري ضالالت من مزيج فهم ,النفس وتزكية والغرور ب  جْ الع   يف املرجئة وكذلك ,وخداعهم
 .الفرق

 سائر عن بالتميز يرغبون البدع أهل كدأب اخلوارج أن مالحظتها ينبغي اليت األمور من -10
 الدولة مجاعة يف اليوم نالحظه ما وهذا ,األحاديث يف التحليق ر  كْ ذ   ة  ل  ع   هي وهذه ,املسلمني

 .والسواد واهليئة واللباس بالشعارات التميز من
 ردة وأهل سلطة أصحاب من ؛التاريخ عرب اخلوارج تركيبة شابهت   الدولة جلماعة البشرية الرتكيبة -11

 احلرب وقود هم هبم ر  ر  غ  م   ومن ,لإلجرام اومتنفسم  احصنم  اجلماعة يف رأوا إجرام وأهل, سابقة
 .السن وحداثة اجلهل إشكاليتهم ,وأدواهتا

 بقوة املسلمني على اعلي  ف   اخروجم  وخرجت ,كثرية دعيةب   أصول على الدولة مجاعة اجتمعتْ  لقد   -12
 ممتنعة طائفة ونرب  عت  ي   فهم ولذلك ,الشرعي التحكيم إىل النزول ن  ع   امتنعوا كذلك وهم ,وشوكة

 رمهج   حسب منهم عليه املقدور ل  ام  ع  وي    ,االمتناع حال الطائفة عاملةم   فيها الفرد   ل  عام  ي   ,وكة  ش  ب  
 .معلوم هو كما وحاله

 ؛الشرع يف فيه ب  غ  ر  م   هو بل ,الناس على خرجوا إذا اخلوارج قتال وجوب على األمة أمجعت   لقد -13
 م  ه  شر  ل   وذلك ,اخلوارج يف إال عاد   ل  تْ ق    طائفة بقتل األمر يأت ومل ,السنة ن  ع   ب  ذ   ألنه

 .املارقة اجلماعة هلذه يصد  الت   هو الشام   أرض   يف اليوم   الواجبات   أوجب   نْ م  ف   ولذلك ,ستطريم  الْ 
 ؛معهم علي بسرية عمالم  وذلك ,عنه خيتلف حيث ؛البغاة قتال جنس من ليس اخلوارج تال  ق   -14

 أنواع أفضل من هو بل ؛شاعي   كما الفتنة قتال نْ م   ليس اخلوارج وقتال ,البغاة مع لسريته اخالفم 
 .تعاىل اهلل سبيل يف اجلهاد

 ,السنة نشر من البد بل ,بغيهم ودفع ,صائلهم د  ر   على تقتصر ال اخلوارج على احلرب إن   -15
 وتعليم وتعزير سجن من هذا يف املشروعة األساليب كل باعوات   ,واحلجة بالبيان البدعة وحماربة

 .حاله سبحب كل
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 حقيقتهم ولكن ,بأقواهلم العوام   ونر  غْ ي    ؛براقة شعارات أصحاب أسالفهم كعادة الدولة مجاعة إن -16
 ,ومطامع شهوات أصحاب حيونصل  م   وني  ع  فْ ن    تربيريون وهم ,بأفعاهلم الشريعة ن  ع   البعد   هو

 .والقيم املبادئ عن يكونون ما وأبعد
 ر  كْ ف  ف   ,والتفرق والتشرذم واالندثار الزوال مآهلا كان ,التاريخ عرب كثرية   ل  و  د   للخوارج   تْ قام   -17

 ,أسالفهم داء فيهم وسيدب ,اقريبم  الدولة جبماعة سيحل ما وهذا ,انشطاري ر  كْ ف   اخلوارج
 .اهلل بإذن أجدادهم ن  رْ ق    ع  ط  ق   كما ,قرهنم وسيقطع

 أهل خالفات على يعيشون فهم ,احلق أهل بتفرق إال بدعتهم وسعار اخلوارج شيطان ينشط ال -18
 بني فرقة حني على الدولة مجاعة نشطت فلقد ,الشام يف الحظم   وهذا ,بينهم فيما السنة

 التقاط ن  م   النظام ن  ومتك   ,الشام يف الوضع تدهور يف اسببم  الغالة كان ولقد ,اجملاهدة الفصائل
 .الطغاة ومطية النار أهل كالب فهم ولذلك ,اخلارجي للتدخل ومربر   سبب   أهنم كما ,أنفاسه

 دح  و  الت    اليوم الناس فعلى ولذلك ,للخوارج يتصدى نْ م   و  ه   ة  ق  رْ الف   زمن يف احلق إىل الناس أقرب -19
 بإذن اه  ز  ع   لألمة عيد  ي   ين   س   مشروع   بداية وهي ,الشام ألهل النجاة سفينة ففيها ,الراية هذه حتت

 .اهلل
وال  ,الناس منه على حذر ويكون   ,وينتشر م  ع  هذا العلم حىت ي    ث  الباحث بضرورة ب   يوصي -20

تنقيتها من وتطهري الصفوف و  ,جذور قضية الغلوبد من معاجلة , بل اليقتصر األمر على جانب
ويوصي الباحث  ,وإعالمما وغري ذلك اونشرم  عميق املنهج السين دعوة وتدريسماوت ,هذا الداء
 معاجلة هذه املشكلة.  ل  ب  س   فهذا كذلك أحد   ,اجملاهدين حتت راية واحدة د  وح  بضرورة ت  

 النفع واهلداية والرضى والتوفيق والتسديد, وأسأله سبحانه رمحةم  ,ه  أن جيعل فيما كتبت   ه  ن  م   أسأل اهلل ب  
 منه يل ولسائر إخواين املسلمني... ومغفرةم 

 طأنا وأن يرمحنا ويتداركنا جبميل لطفه وكرائم مغفرته..كما أسأله عز وجل أن يعفو عنا ما أخ

 منوا.آ للذين ال  اللهم اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا يف اإليان, وال جتعل يف قلوبنا غ  

 .والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين ؛وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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 املصادر واملراجع

أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلامشي البغدادي املعروف بابن سعد : الطبقات الكربى -1
الطبعة: األوىل, , بريوت –الناشر: دار صادر , : إحسان عباس, حتقيقه (230)املتوف: 

 .م1968
عبد اهلل حممد بن حيىي بن حممد بن حيىي بن أمحد  : أليبالتمهيد والبيان يف مقتل الشهيد عثمان -2

, د. حممود يوسف زايد, حتقيق: ه (741بن حممد بن بكر األشعري املالقي األندلسي )املتوف: 
 .ه 1405الطبعة: األوىل, , قطر –الدوحة  -دار الثقافة 

 .سرهأفك اهلل   أيب الفضل العراقي, معامل الطائفة املنصورة يف بالد الرافدين -3
  باحلاشية املسماة مزيل اخلفاء عن ألفاظ الشفاءالم ي  ذ  م   -الشفا بتعريف حقوق املصطفى  -4

عياض بن موسى بن عياض بن  -"ه 873 املتويف العالمة أمحد بن حممد بن حممد الشمىن"
لطباعة والنشر والتوزيع لدار الفكر , ه (544عمرون اليحصيب السبيت, أبو الفضل )املتوف: 

 .م1988 -ه  1409
العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف : أليب الذخرية -5

 -دار الغرب اإلسالمي, حممد بو خبزة, سعيد أعراب, حممد حجي , حتقيق:ه (684: )املتويف
 .م1994األوىل,  الطبعة:, بريوت

حممد, أبو احلسني ابن الفراء, حممد بن حممد )أيب يعلى( ابن احلسني بن : طبقات احلنابلة -6
, : حممد حامد الفقي, حتقيق ه (526املعروف بابن أيب يعلى, ويقال له ابن الفراء )املتوف : 

 .بريوت –دار املعرفة 
عبد اهلل نعيم بن محاد بن معاوية بن احلارث اخلزاعي املروزي )املتوف:  : أليبكتاب الفنت -7

 .ه 1412الطبعة: األوىل, , القاهرة –مكتبة التوحيد , مسري أمني الزهريي , حتقيق:ه (228
حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب . "تاريخ الطربي" ل : املشهور بتاريخ الرسل وامللوك -8

الطبعة األوىل, , بريوت –ار الكتب العلمية , ده (310: اآلملي, أبو جعفر الطربي )املتويف
 .ه 1407

الطبعة: , لبنان –دار الثقافة, بريوت , ه (1424: )املتويف دكتور إحسان عباس: شعر اخلوارج -9
 .م1974الثالثة, 

أبو حتقيق:  ,ه (333: بكر أمحد بن مروان الدينوري املالكي )املتويف : أليباجملالسة وجواهر العلم -10
أم احلصم (, دار ابن  -مجعية الرتبية اإلسالمية )البحرين , عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

 .ه 1419, لبنان( -)بريوت حزم 
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حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن  : أليبمسند الدارمي املعروف ب  )سنن الدارمي( -11
رام بن عبد الصمد الدارمي, التميمي السمرقندي )املتوف:  حتقيق: حسني سليم , ه (255هب 

 -ه 1412األوىل,  الطبعة:, دار املغين للنشر والتوزيع, اململكة العربية السعودية, أسد الداراين
 .م2000

أبو احلسن علي بن إمساعيل بن إسحاق بن سامل بن , مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني -12
عىن , ه (324إمساعيل بن عبد اهلل بن موسى بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري )املتوف: 

 -ه 1400الثالثة,  الطبعة:, (دار فرانز شتايز, مبدينة فيسبادن )أملانيا, بتصحيحه: هلموت ريرت
 .م1980

الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )املتوف:  : أليبالبداية والنهاية -13
 -ه 1418األوىل,  الطبعة: ,دار هجر, حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي, ه (774

 .م1997
بن حممد, أبو علي, نور الدين اليوسي  احلسن بن مسعود . ل ,زهر األكم يف األمثال واحلكم -14

دار الثقافة,  -الشركة اجلديدة , د حممد حجي, د حممد األخضر, حتقيق: ه (1102)املتوف: 
 .م1981-ه 1401األوىل,  الطبعة:, املغرب -الدار البيضاء

 أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب: حماضرات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء -15
الطبعة: األوىل, , بريوت –شركة دار األرقم بن أيب األرقم , ه (502األصفهاىن )املتوف: 

 .ه 1420
, ه (538القاسم حممود بن عمرو بن أمحد, الزُمشري جار اهلل )املتوف:  : أليبأساس البالغة -16

الطبعة: األوىل, , لبنان –دار الكتب العلمية, بريوت , حتقيق: حممد باسل عيون السود
 .م1998 -ه 1419

عبد الرمحن بن : لديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب -17
ق: يق, حته (808حممد بن حممد, ابن خلدون أبو زيد, ويل الدين احلضرمي اإلشبيلي )املتوف: 

 .م1988 -ه 1408الطبعة: الثانية, , دار الفكر, بريوت, خليل شحادة
ي املعروف بابن ب ط ة  : أليببانة الكربىاإل -18 عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد بن حممد بن محدان الع ْكرب 

ق: رضا معطي, وعثمان األثيويب, ويوسف الوابل, والوليد بن يق, حته (387العكربي )املتوف: 
 .دار الراية للنشر والتوزيع, الرياض, سيف النصر, ومحد التوجيري

 - مؤسسة الرسالة, حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل :خري العباد زاد املعاد يف هدي -19
, عبد القادر األرناؤوط -: شعيب األرناؤوط حتقيق, الكويت -بريوت - مكتبة املنار اإلسالمية

 م.1986-ه1407 ,الرابعة عشرة :الطبعة
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إعداد: فايز , ه (280أبو حممد حرب بن إمساعيل بن خلف الكرماين )املتوف: : مسائل حرب -20
جامعة أم , إشراف: فضيلة الشيخ الدكتور حسني بن خلف اجلبوري, بن أمحد بن حامد حابس

 .ه 1422 عام النشر:, القرى
ابن تيمية احلراين احلنبلي  محدتقي الدين أبو العباس أ: دقائق التفسري اجلامع لتفسري ابن تيمية -21

, دمشق –مؤسسة علوم القرآن , السيد اجلليند ق: د. حممديق, حته (728الدمشقي )املتوف: 
 ه.1404الطبعة: الثانية, 

ق : د. حممد يق, حتبن تيمية احلرايناتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم . ل :جامع الرسائل -22
 .م2001-ه 1422األوىل  الطبعة:, الرياض –دار العطاء , رشاد سامل

: حتقيق ,أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس :الصارم املسلول على شامت الرسول -23
, الطبعة األوىل, بريوت –دار ابن حزم , , حممد كبري أمحد شودريبد اهلل عمر احللواينحممد ع
 ه.1417

أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس : اجلامع ألحكام القرآن -24
 –دار الكتب املصرية , حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش, ه (671ف: الدين القرطيب )املتو 

 .م1964-ه 1384الثانية,  الطبعة:, القاهرة
, ه (286عبد اهلل حممد بن وضاح بن بزيع املرواين القرطيب )املتوف:  : أليبالبدع والنهي عنها -25

 -مكتبة العلم جدة  - القاهرةمكتبة ابن تيمية . حتقيق ودراسة: عمرو عبد املنعم سليم
 .ه 1416الطبعة: األوىل, , السعودية

 يلدين ابن منظور األنصاري الرويفعلسان العرب: حممد بن مكرم بن على, أبو الفضل, مجال ا -26
 .ه 1414 ,الثالثة: الطبعة, بريوت –الناشر : دار صادر , ه (711)املتوف:  ياإلفريق

حتقيق: , ه (817اهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى )املتوف: د الدين أبو ط: جملالقاموس احمليط -27
مؤسسة , حممد نعيم العرقس وسيالشيخ  بإشراف:, مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة

 .م2005-ه 1426الثامنة,  الطبعة:, لبنان –الرسالة, بريوت 
حممد بن هاشم اخلالدي, أبو بكر , األشباه والنظائر من أشعار املتقدمني واجلاهليني واملخضرمني -28

الدكتور  , حتقيق:ه (371ه (, وأبو عثمان سعيد بن هاشم اخلالدي )املتوف: 380)املتوف: حنو 
 م.1995 ,وزارة الثقافة, اجلمهورية العربية السورية, حممد علي دقة

: مصباح الظالم يف الرد على من كذب الشيخ اإلمام ونسبه إىل تكفري أهل اإليان واإلسالم -29
عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب آل الشيخ )املتوف: ل

ن اإلسالمية و وزارة الشؤ , ق: عبد العزيز بن عبد اهلل بن إبراهيم الزير آل محديقحت, ه (1293
 .م2003-ه 1424األوىل,  الطبعة:, رشادواألوقاف والدعوة واإل
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ق: عبد الرمحن بن حممد بن يق, حتعلماء جندجمموعة من  الدرر السنية يف األجوبة النجدية: -30
 .م1996-ه 1417الطبعة: السادسة, , قاسم

عبد اللطيف بن : لجمموعة الرسائل واملسائل النجدية لبعض علماء جند األعالم )اجلزء الثالث( -31
دار العاصمة, , ه (1293عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب آل الشيخ )املتوف: 

 .ه 1412ه  النشرة الثالثة, 1349الطبعة: األوىل مبصر, , رياض, اململكة العربية السعوديةال
جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين )املتويف  -32

( مجعها عبدالرمحن بن قاسم بن حممد النجدي وساعده ابنه حممد, طبع بأمر امللك فهد ه 728
 دالعزيز.بن عب

أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين , مسند اإلمام أمحد بن حنبل -33
, لناشر: مؤسسة الرسالةا عادل مرشد, وآخرون -شعيب األرنؤوط حتقيق:  ,ه (241)املتوف: 

 .م2001-ه 1421األوىل,  الطبعة:
 ,ه (597علي بن حممد اجلوزي )املتوف: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن . : لتلبيس إبليس -34

 -ه1405األوىل,  :الطبعة, بريوت –دار الكتاب العريب , حتقيق : د. السيد اجلميلي
 م.1985

صلى اهلل املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل املسمى ب :صحيح مسلم -35

دار إحياء , ه (261)املتوف:  نيسابوريمسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي ال؛ وسلموآله عليه 
 .حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي, بريوت –الرتاث العريب 

, ه (790: غرناطي الشهري بالشاطيب )املتوفإبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي ال: املوافقات -36
 -ه 1417 ,األوىل :الطبعة, ابن عفان :دار, : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانقيقحت

 .م1997
لقاضي حممد , لوسلموآله صلى اهلل عليه العواصم من القواصم يف حتقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النيب  -37

ق: حمب الدين يق, جته (543بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري اإلشبيلي املالكي )املتوف : 
-ه 1407الثانية ,  بعة:الط, لبنان –دار اجليل بريوت , وحممود مهدي االستانبويل -اخلطيب 
 .م1987

دار املعرفة للطباعة , ع لي حممد حممد الص ال يب: الدول ة األموي ة ع وامل  االزدهار  و ت داعيات االهنيار -38
 .م2008-ه 1429الثانية,  الطبعة:, لبنان –والنشر والتوزيع, بريوت 

 ,عمر بن سليمان الدميجي: عبد اهلل بن قيق, حتأبو بكر حممد بن احلسني اآلجري :الشريعة -39
 .الرياض – دار الوطن
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أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري : جامع بيان العلم وفضله -40
دار ابن اجلوزي, اململكة العربية , حتقيق: أيب األشبال الزهريي, ه (463القرطيب )املتوف: 

 .م1994-ه 1414األوىل,  الطبعة:, السعودية
الناشر: قديي كتب خانة , , فخر احلسن الدهلويالغين السيوطي , عبد: سنن ابن ماجهشرح  -41

 .كراتشي  –
: أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي يف شرح اجمللى باحلجج واآلثار احمللى -42

 .بريوت –الناشر: دار الفكر , ه (456القرطيب الظاهري )املتوف: 
لى من قال خبلق القرآن: أبو احلسن عبد العزيز بن حيىي بن مسلم بن احليدة واالعتذار يف الرد ع -43

مكتبة العلوم  ,ق: علي بن حممد بن ناصر الفقهييق, حته (240ميمون الكناين املكي )املتوف: 
 .م2002-ه 1423الطبعة: الثانية, , واحلكم, املدينة املنورة, اململكة العربية السعودية

أمحد بن عبد الوهاب بن حممد بن عبد الدائم القرشي التيمي  :هناية األرب يف فنون األدب -44
الطبعة:  ,لبنان – بريوت ,دار الكتب العلمية, ه (733البكري, شهاب الدين النويري )املتوف: 

 .م2004-ه 1424 ,األوىل
ق: يق, حته (764الوايف بالوفيات: صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي )املتوف:  -45

 .م2000-ه1420, بريوت – دار إحياء الرتاث, األرناؤوط وتركي مصطفىأمحد 
أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي )املتوف: : تاريخ بغداد -46

األوىل,  الطبعة:, بريوت -دار الغرب اإلسالمي , ق: الدكتور بشار عواد معروفيق, حته (463
 .م2002-ه 1422

أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوف:  :صحيح مسلم بن احلجاجاملنهاج شرح  -47
 ه.1392الطبعة: الثانية, , بريوت -دار إحياء الرتاث العريب  ,ه (676

املؤلف: أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن , البن أيب حامت ,تفسري القرآن العظيم -48
, ق: أسعد حممد الطيبيق, حته (327أيب حامت )املتوف: املنذر التميمي, احلنظلي, الرازي ابن 

 .ه 1419 ,الثالثة الطبعة:, اململكة العربية السعودية -نزار مصطفى الباز  :مكتبة
أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )املتوف: : تفسري القرآن العظيم -49

-ه 1420 ,الطبعة: الثانية, طيبة للنشر والتوزيع دار ,ق: سامي بن حممد سالمةيق, حته (774
 .م1999

املؤلف: حممد بن علي بن حممد بن , اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري فتح القدير -50
 دمشق –بن كثري, دار الكلم الطيب الناشر: دار ا, ه (1250عبد اهلل الشوكاين اليمين )املتوف: 

 .ه 1414 ,الطبعة: األوىل, بريوت -
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سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي, أبو القاسم الطرباين : املعجم الكبري -51
الطبعة: , القاهرة –مكتبة ابن تيمية , ق: محدي بن عبد اجمليد السلفييق, حته (360)املتوف: 

 .الثانية
وآله لى اهلل عليه صاجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل املسمى ب ؛صحيح البخاري -52

, املؤلف: حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ,(ه256 )املتوف:وسننه وأيامه  وسلم
دار , جامعة دمشق -أستاذ احلديث وعلومه يف كلية الشريعة  ؛حتقيق : د. مصطفى ديب البغا

 م.1987-ه1407الثالثة,  :الطبعة, بريوت –ابن كثري, اليمامة 
الناشر: دار الشروق , ه (1385املتوف: )سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب  :القرآنيف ظالل  -53

 .ه 1412 ,الطبعة: السابعة عشر, القاهرة -بريوت -
ومعه كتاب اجلامع الصغري وزيادته للحافظ جالل الدين  ؛فيض القدير شرح اجلامع الصغري -54

العارفني بن علي بن زين العابدين املدعو بعبد الرؤوف بن تاج  ؛زين الدين حممد . السيوطي ل
الطبعة: , لبنان – بريوت – دار املعرفة الناشر: ,ه (1031احلدادي مث املناوي القاهري )املتوف: 

 .م1972-ه1391, لثانيةا
: حتقيق, عبدالرمحن ابن أيب بكر أبو الفضل السيوطي . ل, شرح السيوطي لسنن النسائي -55

-ه1406الثانية,  :الطبعة, حلب –اإلسالمية  مكتب املطبوعات, عبدالفتاح أبو غدة
 م.1986

أمحد بن حسني  أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن: عمدة القاري شرح صحيح البخاري -56
 .بريوت –دار إحياء الرتاث العريب , ه (855)املتوف:  بدر الدين العيين يالغيتاىب احلنف

: يوسف حتقيق"ابن القيم",  ي أبو عبد اهللحممد بن أيب بكر أيوب الزرع . : لأحكام أهل الذمة -57
, بريوت - ابن حزم :دار – الدمام -للنشر يرماد, شاكر توفيق العاروري - أمحد البكري

 .م1997-ه 1418األوىل,  الطبعة:
بن تيمية اشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم .  : لالفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان -58

-ه 1405, دار البيان, دمشق :مكتبة, أحاديثه: عبد القادر األرناؤوطحققه وخرج احلراين, 
 . م1985

أمحد بن علي بن حجر أبو . ل ,البخاري مساعيلإاإلمام أيب عبداهلل بن  شرح صحيحبفتح الباري  -59
, م كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقيرق   ,(ه 852 :)املتوف الفضل العسقالين الشافعي

 تعليقات العالمة: ومعه ؛راجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيبقام بإخ
 املكتبة السلفية. الناشر:, العزيز بن عبد اهلل بن بازعبد
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 ,ه (790براهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب )املتوف: إل :االْعت ص ام -60
هشام بن  .د ,سعد بن عبد اهلل آل محيد .د, د. حممد بن عبد الرمحن الشقري حتقيق ودراسة:

الطبعة: , الناشر: دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع, اململكة العربية السعودية ,إمساعيل الصيين
 .م2008-ه 1429وىل, األ

عبد القاهر بن طاهر بن حممد بن عبد اهلل البغدادي  ,الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية -61
احلميد,  حتقيق: حممد حمي الدين عبد ,ه (429بو منصور )املتوف: التميمي األسفراييين, أ

 القاهرة. -املدين  :مطبعة
أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي : شرح مشكل اآلثار -62

مؤسسة , حتقيق: شعيب األرنؤوط, ه (321احلجري املصري املعروف بالطحاوي )املتوف: 
 .م1494-ه 1415 ,األوىلالطبعة: , الرسالة

ل البغدادي احلنبلي )املتوف:  : أليبالسنة -63 , ه (311بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد اخل ال 
 .م1989-ه 1410األوىل,  الطبعة:, الرياض –دار الراية , ق: د. عطية الزهراينيقحت

األزدي املعروف باملربد, أبو  مد بن يزيد بن عبد األكرب الثمايلحم ,الكامل يف اللغة واألدب -64
, القاهرة –دار الفكر العريب , ق: حممد أبو الفضل إبراهيميق, حته (285العباس )املتوف: 

 .م1997-ه 1417 ,الثالثة :الطبعة
أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي, الشهري  :األحكام السلطانية -65

 .القاهرة –احلديث  دار ,ه (450باملاوردي )املتوف: 
حممد  دراسة وحتقيق:, أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي: املستصفى من علم األصول -66

 .م1997-ه 1417األوىل, , الطبعة: لبنان - بريوت – مؤسسة الرسالة, بن سليمان األشقر
البحث عمادة , حياة بن حممد بن جربيل ,اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز يف العقيدة -67

-ه 1423 ,الطبعة: األوىل, العلمي باجلامعة اإلسالمية, املدينة املنورة, اململكة العربية السعودية
 .م2002

ق: حممد يق, حته (370أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي )املتوف: : أحكام القرآن -68
 –الرتاث العريب  دار إحياء, عضو جلنة مراجعة املصاحف باألزهر الشريف -صادق القمحاوي 

 .ه 1405 تاريخ الطبع:, بريوت
ع بيد القاسم بن سال م بن عبد اهلل  : أليبكتاب األيان "ومعامله, وسننه, واستكماله, ودرجاته" -69

مكتبة املعارف للنشر , ق: حممد نصر الدين األلباينيقحت ,ه (224اهلروي البغدادي )املتوف: 
 .م2000-ه 1421األوىل,  لطبعة:, اوالتوزيع
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وزارة الشؤون اإلسالمية , ه (1415)املتوف:  عبد الرزاق عفيفي د: الشيخمذكرة التوحي -70
 .ه 1420, الطبعة: األوىل, اململكة العربية السعودية -واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

عبد الرمحن حممد ناصر الدين, بن احلاج نوح بن جنايت بن  يبأل ,صحيح اجلامع الصغري وزياداته -71
-  ه1408 ,الثالثة :, الطبعةاملكتب اإلسالمي, (ه1420آدم, األشقودري األلباين )املتوف: 

 .م1988
ق: شعيب يق, حته (273القزويين )املتوف: بن ماجة عبد اهلل حممد بن يزيد  يبأل ,سنن ابن ماجه -72

, دار الرسالة العاملية, ع بد الل طيف حرز اهلل -حمم د كامل قره بللي  -عادل مرشد  -األرنؤوط 
 .م2009-ه 1430األوىل,  الطبعة:

ق: يقحت ,ه (275: )املتوف ود السجستاين األزديو سليمان بن األشعث أبو دا ودو سنن أيب دا -73
 -ه 1430األوىل,  الطبعة:, دار الرسالة العاملية, حم م د كام ل قره بللي -شع يب األرنؤوط 

 .م2009
عبد الرمحن حممد ناصر الدين,  أليب :سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها -74

مكتبة املعارف للنشر , ه (1420بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم, األشقودري األلباين )املتوف: 
 .الطبعة: األوىل, )ملكتبة املعارف(, والتوزيع, الرياض

ق: حممد يق, حته (370حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي, أبو منصور )املتوف:  :هتذيب اللغة -75
 .م2001الطبعة: األوىل, , بريوت -دار إحياء الرتاث العريب  ,عوض مرعب

, أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي ي السنةحمي ,شرح السنة -76
 -املكتب اإلسالمي , حممد زهري الشاويش -األرناؤوط حتقيق: شعيب  ,ه (510)املتوف : 

 .م1983-ه 1403, : الثانيةالطبعة - بريوت -دمشق 
حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق احلسيين, أبو الفيض, امللق ب  :تاج العروس من جواهر القاموس -77

 .دار اهلداية, ه (1205مبرتضى, الز بيدي )املتوف: 
عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن ن عيم  يبأل املستدرك على الصحيحني -78

حتقيق: مصطفى , ه (405بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري املعروف بابن البيع )املتوف: 
 م.1990-ه1411األوىل,  الطبعة:, بريوت –دار الكتب العلمية , عبد القادر عطا

عمر يوسف بن عبد اهلل النمري  أيبالبن عبد الرب , سانيدالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واأل -79
وزارة , حممد عبد الكبري البكريو  ,حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي, ه (463القرطيب )املتوف: 

 .ه 1387, املغرب -األوقاف والشؤون اإلسالمية 
دار , األلباين مد ناصر الدينحمل األمة علىسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ  -80

 .م1992-ه 1412, األوىل :الطبعة, الرياض - املعارف
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أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين, بن : سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها -81
مكتبة املعارف للنشر , ه (1420احلاج نوح بن جنايت بن آدم, األشقودري األلباين )املتوف: 

 .كتبة املعارف(ماألوىل, ) الطبعة:, الرياض - والتوزيع
 – دار ابن القيم, ه (329)املتوف:  احلسن بن علي بن خلف الربهباري: أبو حممد شرح السنة -82

 .ه 1408األوىل,  :الطبعة, الدمام
أبو القاسم هبة اهلل بن احلسن بن منصور الطربي  :شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة -83

 –دار طيبة  ,حتقيق: أمحد بن سعد بن محدان الغامدي ,ه (418الرازي الاللكائي )املتوف: 
 .م2003-ه 1423الطبعة: الثامنة, , السعودية

, ه (256حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري, أبو عبد اهلل )املتوف: : التاريخ الكبري -84
 .عيد خانطبع حتت مراقبة: حممد عبد امل, الدكن –دائرة املعارف العثمانية, حيدر آباد 

 الرتمذي السلمي بن سورةحممد بن عيسى أليب عيسى , (اجلامع الصحيح) سنن الرتمذي -85
 .بريوت –دار إحياء الرتاث العريب , حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون, ه (279)

بن تيمية اتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم  . : لاجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح -86
د. عبدالعزيز بن  -حتقيق وتعليق: د. علي بن حسن بن ناصر , ه (728توف : احلراين )امل

 ,الطبعة: الثانية, الرياض –دار العاصمة , د. محدان بن حممد احلمدان -ابراهيم العسكر 
 .م1999-ه 1419

أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب  :الفصل يف امللل واألهواء والنحل -87
 .القاهرة –مكتبة اخلاجني  ,ه (456الظاهري )املتوف: 

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب : الفتاوى الكربى -88
ق: حممد عبدالقادر يق, حته (728)املتوف:  القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي

 .م1987-ه 1408 ,الطبعة: األوىل, دار الكتب العلمية, مصطفى عبدالقادر عطا -عطا
أبو عبداهلل وهب بن منبه بن كامل  :مناصحة اإلمام وهب بن منبه لرجل تأثر مبذهب اخلوارج -89

بن امكتبة  ,لكرمي: عبدالسالم بن برجس آل عبداحتقيق, بن سيج بن ذي كبار اليماين الصنعاين
 .ه 1419, األوىل :الطبعة, الرياض - قتيبة

حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم . ل :إعالم املوقعني عن رب العاملني -90
 م.1973بريوت,  -دار اجليل, حتقيق : طه عبد الرءوف سعد, ه (751اجلوزية )املتوف: 

أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد  :بايناملغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشي -91
بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي, الشهري بابن قدامة املقدسي )املتوف: 

 .ه 1405, األوىل :الطبعة, بريوت –دار الفكر  ه (620
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حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية  . : لمنت القصيدة النونية -92
 .ه 1417الطبعة: الثانية, , مكتبة ابن تيمية, القاهرة, ه (751)املتوف: 

, ه (728ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوف:  تقي الدين أبو العباس أمحد: النبوات -93
الطبعة: , لسلف, الرياض, اململكة العربية السعوديةأضواء ا, ق: عبد العزيز بن صاحل الطويانيقحت

 .م2000-ه 1420األوىل, 
, ه (481أبو إمساعيل عبد اهلل بن حممد بن علي األنصاري اهلروي )املتوف:  ,ذم الكالم وأهله -94

الطبعة: األوىل, , املدينة املنورة -مكتبة العلوم واحلكم  ,ق: عبد الرمحن عبد العزيز الشبليقحت
 .م1998-ه  1418

الناشر: دار , ه (911عبد الرمحن بن أيب بكر, جالل الدين السيوطي )املتوف: . : لالدر املنثور -95
 .بريوت –الفكر 

عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي )املتوف:   ل ,تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان -96
-ه 1420 ,الطبعة: األوىل, الرسالةمؤسسة , ق: عبد الرمحن بن معال اللوحيقيق, حته (1376
 .م2000

يعلى أمحد بن علي بن املث ىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي,  : أليبمسند أيب يعلى -97
 الطبعة:, دمشق –دار املأمون للرتاث  ,حسني سليم أسد , حتقيق:ه (307املوصلي )املتوف: 

 م.1984-ه1404األوىل, 
بكر بن أيب شيبة, عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن أليب  رالكتاب املصنف يف األحاديث واآلثا -98

 –مكتبة الرشد , كمال يوسف احلوت, حتقيق:  ه (235عثمان بن خواسيت العبسي )املتوف: 
 ه.1409الطبعة: األوىل, , الرياض

, ه (211بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليماين الصنعاين )املتوف:  أليب ,املصنف -99
الطبعة: , بريوت –املكتب اإلسالمي , اهلند -اجمللس العلمي ,حبيب الرمحن األعظمي ق:حتقي

 ه.1403الثانية, 
 .دار املعرفة ,بن تيمية احلرايناأمحد بن عبد احلليم , صالح الراعي والرعيةإالسياسة الشرعية يف  -100
ذ ري )املتوف:  -101 حتقيق: سهيل , ه (279أنساب األشراف: أمحد بن حيىي بن جابر بن داود الب ال 

 .م1996-ه 1417األوىل,  الطبعة:, بريوت –دار الفكر , زكار ورياض الزركلي
حتقيق:  ,ه (400)املتوف: حنو  البصائر والذخائر: أبو حيان علي بن حممد بن العباس التوحيدي -102

 .م1999-ه 1419 ,الطبعة: الرابعة, لبنان – بريوت -دار صادر, د. وداد القاضي
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عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين, النسائي )املتوف:  أليب :من السنناجملتىب  -103
الثانية,  الطبعة:, حلب –مكتب املطبوعات اإلسالمية , حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة, ه (303

 م.1986-ه1406
, ه (303عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين, النسائي )املتوف: : أليب السنن الكربى -104

مؤسسة الرسالة , أشرف عليه: شعيب األرناؤوط, حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب
 .م2001-ه 1421 الطبعة: األوىل,, بريوت –

, حتقيق: د. حممد رشاد سامل, محد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين: ألمنهاج السنة النبوية -105
 ه.1406 ,األوىل :الطبعة, مؤسسة قرطبة

مان بن ق اْياز الذهيب مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عث. : لم النبالءسري أعال -106
مؤسسة , : جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط, حتقيقه (748: )املتوف
 .م1985-ه 1405الثالثة,  :الطبعة, الرسالة

(, صححه ه 548الشهرستاين )املتويف: الكرمي  لإلمام أيب الفتح حممد بن عبد ,امللل والنحل -107
 ,لبنان, الطبعة: الثانية - وعلق عليه: األستاذ أمحد فهمي حممد, دار الكتب العلمية بريوت

 م.1992-ه 1413
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم  -108

الثانية,  :الطبعة, بريوت –دار املعرفة , الفقي : حممد حامدحتقيق, ه (751اجلوزية )املتوف: 
 م.1975-ه1395

اهلل, مشس حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج, أبو عبد لإلمام  ,اآلداب الشرعية واملنح املرعية -109
عمر  - شعيب األرنؤوط :حتقيق, ه (763مث الصاحلي احلنبلي )املتوف:  الدين املقدسي الراميين

 .م1996-ه 1417سنة النشر , رسالةمؤسسة ال :الناشر, القيام
زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن .  ل, التخويف من النار والتعريف حبال دار البوار -110

ق: بشري حممد يق, حته (795احلسن, الس المي, البغدادي, مث الدمشقي, احلنبلي )املتوف: 
 م.1988-ه1409الثانية, الطبعة: , دمشق -الطائف, دار البيان -مكتبة املؤيد, عيون

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  :املستدرك على جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -111
: حممد بن عبد الرمحن بن قاسم مجعه ورتبه وطبعه على نفقته, ه (728احلراين )املتوف : 

 ه.1418 ,: األوىلالطبعة ,ه (1421)املتوف: 
ق: يق, حته (911لرمحن بن أيب بكر, جالل الدين السيوطي )املتوف: عبد ا. : لتاريخ اخللفاء -112

 .م2004-ه 1425 ,األوىل :الطبعة, مكتبة نزار مصطفى الباز, محدي الدمرداش
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أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصيب )املتوف:  :ترتيب املدارك وتقريب املسالك -113
سعيد أمحد , و حممد بن شريفةو  صحراوي,عبد القادر الو ابن تاويت الطنجي, , حتقيق: ه (544
 .الطبعة: األوىل, احملمدية, املغرب -مطبعة فضالة  ,أعراب

إعداد: جمموعة من الباحثني بإشراف الشيخ ع لوي بن عبد , موسوعة الفرق املنتسبة لإلسالم -114
 .القادر السقاف

 .- سرهأ اهلل فك - العراقي الفضل أيب للشيخ, الرافدين بالد يف املنصورة الطائفة معامل -115
 رئيس – الشرعية اهليئة عضو رشيد احلسن أبو كتبه,  احلسبة أسئلة على رشيد احلسن أبو إجابة -116

 -ه1428 , األوىل مجادى  13 , الثالثاء, اإلسالمي املغرب ببالد القاعدة لتنظيم القضائية اهليئة
 م.2007/ 05/ 29 

 .العراقي الفضل أيب: بقلم, واجملاهدين اجلهاد على السلبية وآثاره الغلو مقالة -117
 .السوري مصعب أليب, اجلزائر يف اجلهاد على شهاديت ُمتصر -118
 مجادى شهري بني ما أجري والذي, اللييب اهلل عطية الشيخ مع احلسبة شبكة منتديات لقاء -119

 .املعاصرة اجلهادية املسرية: عنوان حتت, ه 1427 سنة من وشعبان األوىل
/ 16 األربعاء يف والصادر, اإلسالمية اجلبهة تكفري حول اإلسالمية للدولة الشرعية اهليئة بيان -120

 .اآلخرة مجادى
 , للشيخ أيب قتادة الفلسطيين.املطيبني جؤنة -121
 .قاعدة يف خراسانأحد علماء تنظيم ال ,للشيخ أيب دجانة الباشا ,رسالتنا هذه -122
: مؤسسة إصدار –أحد علماء تنظيم القاعدة  ,رسالة لألستاذ أمحد فاروق ,كالنحلة فلنكن -123

 .السحاب
  .هذا باإلضافة إىل كثري من املقاالت املوثقة يف ثنايا البحث -124
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                                                                                    1رقم امللحق 
 واالستتابة التوبة مسألة يف اخلوارج بدع
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 اخلوارج عند االستتابة أوراق من منوذج
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 اخلوارج عند التوبة شروط
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  2ملحق رقم                             
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 3ملحق رقم 

 2014وجنسية منفذيها منذ مطلع  ماعة الدولةجدول ابلعمليات االنتحارية جل

 المنفذ المستهدف العملية ت المنفذ المستهدف العملية ت

 ليبي الجبهة اإلسالمية الزيدية 31 سعودي الجبهة اإلسالمية الشعار 1

 سعودي الجبهة اإلسالمية حزانو 32 سعودي الجبهةاإلسالمية الباب 2

 أردني جيش المجاهدين تديل 33 سعودي الجبهةاإلسالمية 2الباب 3

 سعودي جيش المجاهدين 46الفوج  34 ليبي الجبهةاإلسالمية هنانو 4

 سعودي الجبهة اإلسالمية الحججسر  35 سعودي الجبهةاإلسالمية سراقب 5

 أردني جيش المجاهدين معارة األرتيق 36 سعودي الجبهةاإلسالمية 2سراقب  6

 ليبي الجبهة اإلسالمية رتيان 37 سعودي الجبهةاإلسالمية آفس 7

 سعودي جيش مؤتة الشحيل 38 سعودي الجبهةاإلسالمية رام حمدان 8

 سعودي جيش مؤتة 2الشحيل  39 سعودي الجبهةاإلسالمية مرديخ 9

 قوقازي الجبهة اإلسالمية الراعي 40 سعودي جبهة النصرة الرقة 10

 كويتي الجبهة اإلسالمية قباسين 41 امرأة -قوقازية الجبهة اإلسالمية طريق أعزاز 11

 سعودي الجبهة اإلسالمية تل قراح 42 سعودي الجبهة اإلسالمية حريتان 12

 سعودي الجبهة اإلسالمية كفرنايا 43 سعودي اإلسالميةالجبهة  عندان 13

 قوقازي جبهة النصرة الشميطية 44 قوقازي الجبهة اإلسالمية تل رفعت 14

 سعودي الجبهة اإلسالمية درنج 45 مصري الجبهة اإلسالمية مدرسة المشاة 15

 سعودي جبهة النصرة الجفرة 46 مصري جيش المجاهدين عويجل 16

 قوقازي جبهة النصرة الصور 47 ليبي الجبهة اإلسالمية األتارب 17

 قوقازي جبهة النصرة البصيرة 48 سعودي جيش المجاهدين كفر نوران 18

 قوقازي جبهة النصرة أورم الكبرى 49 كويتي جيش المجاهدين الدانا 19

 قوقازي لواء األقصى كفر حمرة 50 مصري الجبهة اإلسالمية باشكوي 20

 دركوش 21
جبهة ثوار 

 سوريا
 ليبي جبهة النصرة مركدة 51 مصري

 2دركوش  22
جبهة ثوار 

 سوريا
 سعودي جبهة النصرة غريبة 52 سعودي

 البارة 23
جبهة ثوار 

 سوريا
 تونسي الجبهة اإلسالمية مساكن هنانو 53 سعودي

 بينين 24
جبهة ثوار 

 سوريا
 سعودي الجبهة اإلسالمية الميادين 54 سعودي

 سعودي الجبهة اإلسالمية البريج 55 كويتي الجبهة اإلسالمية أبيضتل  25

 سوري الجيش الحر الزيادية 56 سعودي الجبهة اإلسالمية منبج 26

 سوري الجيش الحر احتميالت 57 كويتي الجبهة اإلسالمية 2منبج  27

 تونسي ثوار الشعيطات الشعيطات 58 سعودي الجبهة اإلسالمية جرابلس 28

 سعودي ثوار الشعيطات 2الشعيطات  59 سوري الجبهة اإلسالمية مارع 29

 سعودي الجيش الحر الزعفرانة 60 تونسي الجبهة اإلسالمية أم القرى 30
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 4ملحق رقم 
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 5ملحق رقم 
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 6ملحق رقم 
 

 
 حقاً إنها مأساة العصر! ثاني أكبر مجزرة بعد مجزرة الكيماوي  مجزرة الشعيطات
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 جمزرة مركدة املروعة حبق األسرى من اجملاهدين مع تشويه وجوههم
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 7ملحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبوعبد القاضي وقطع رأس !!غدر الخوارج بأحد قادة المجاهدين مع عائلته وأطفاله 

 السميع
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 8ملحق رقم 
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 9ملحق رقم 
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 10ملحق رقم 
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 11ملحق رقم 

 
 اإلسالم بل خيرتهم من قادة المجاهدينيقتلون أهل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !!!ويتركون أهل األوثان 
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 12ملحق رقم
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 13ملحق رقم 

 

 جتويع املسلمني يف عاصمة اخلالفة وإذالهلم ليتنعم اخلوارج خبريات املسلمني
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 14ملحق رقم 

 

 بشهادة أحد جنودهم! أبو أمين العراقي أحد أمرائهم يقول: أريد شريعة الغاب
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 15ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سادية عجيبة !إنهم بحق كالب على أهل السنة 
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 17ملحق                                      16ملحق               

 
 وهم إطالق سراح األسرى من كفار النصارى الفرنسيين !تبريرات اإلبقاء على مرقد سليما ن شاه

 في الوقت الذي يضطهد فيه أهل السنة ال غير إنها المصلحةوالحق  مكرمون
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 الفهرس التفصيلي:

ـيــدٌ   28 .......................................................................................................... تَـم ـه 

 32 ................................................................. واحدة دفعة أييت ال االحنراف أن بيان يف فائدة

 36 ................................................................................................... األول الباب

 36 ....................................................................................................... الخوارج

 36 ........................................................................................ الجهادية والحركة

 37 ..................................................................................................... األول الفصل

 37 ...................................................... اخلوارج حقيقة تبيني يف اجلهادية احلركة أتخر أسباب بيان

 42 .................................................................................................... الثاني الفصل

 42 .................................................................................. اخلوارج منهج فساد بيان أمهية

 42 ......................................................... :منهم وَحذ ر ذََكرهم وسلم وآله عليه هللا صلى النيب أن -1

: أمحد اْلمام قال، )((املرجئة ذكر األحاديث يف أيت ومل، أمحد اْلمام قال كما أوجه عشرة من عنهم احلديث صح) بل
 ومن – وسلم وآله عليه هللا صلى – النيب عن فيهم احلديث َصح  : )وقال(، منهم شرًّا قوًما األرض يف أعلم ال سوء، قوم اخلوارج)

 جدًّا، كثرية بقتاهلم واألمر ذمهم ىف واألحاديث بقتاهلم الصحيحة األحاديث جاءت: )تيمية ابن وقال، )((وجوه عشرة
 رويت وقد واحلوض، الشفاعة وأحاديث وفتنته، القرب وعذاب الرؤية أحاديث مثل احلديث، أهل عند متواترة وهي

ئة، الَقَدر ي ة ذم ىف أحاديث  ومن ويقويها، يثبتها الناس وبعض ماجه وابن داوود كأيب السنن أهل بعضها روى واملُرج 
 42 .................................................................................... .)((وضعفها فيها طعن من العلماء

 من الكثري وغريهم عنهما هللا رضي وعلي عثمان راشدين خليفتني بقتل وقاموا الراشدة، اخلالفة عهد يف اخلوارج ظهر -2
 اجملتمع طبقات من ال ُمَميـ َزة   الطبقة هذه على أصالة ُمن َصب   التاريخ عرب اخلوارج شر إن بل وأخيارها، األمة فضالء
 42 ............................................................................................................... .املسلم

 والنصارى اليهود بقتل أيمر ومل الطائفة، هذه يف إال عاد قتل طائفة بقتل وسلم وآله عليه هللا صلى النيب   أيمر   مل -3
 املسلمني على وشرهم واخلليقة، اخللق شر فهم التصور يفوق الذي املستطري وشرهم لضررهم إال ذلك وما كذلك،

 )((والنصارى اليهود ومن احملمدية األمة من املبَتد عة الف َرق   شر اخلوارج: )حجر ابن احلافظ قال، الكفار شرور يفوق
 مال رأس حفظ قتاهلم يف أن فيه واحلكمة املشركني، قتال من أوَل اخلوارج قتال: )أن هبرية ابن عن احلافظ ونقل

: اخلوارج عن ُمتكلًما هللا رمحه تيمية ابن يقول. )((أوَل املال رأس وحفظ الربح، طلب الشرك أهل قتال ويف اْلسالم،
 وافقهم من سوى املسلمني مجيع على بغاة فإهنم ،(اخلوارج أي) هؤالء قتال على بعدهم والعلماء الصحابة اتفق وقد)
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 قط اع من املسلمني على أضر   فكانوا ابلقتال، إال شرهم يندفع وال ابلقتال، املسلمني يبدؤون وهم مذهبهم، على
 على الناس يقاتلون وهؤالء الناس، لبعض يتعرضون وإمنا يقاتلوا، مل أعطوه فلو املال، مقصودهم أولئك فإن الطريق؛

 الفاسد وفهمهم الباطل بتأويلهم هؤالء ابتدعه ما إَل الصحابة وإمجاع والسنة ابلكتاب ثبت عما يرجعوا حىت الدين
 النصارى؛ وال اليهود وال منهم املسلمني على شرًّا أحد يكن مل فإهنم غريهم، من املسلمني على شر وهم... للقرآن

 هلم، ُمكفرين أوالدهم، وقتل وأمواهلم املسلمني لدماء مستحلني يوافقهم، مل مسلم كل قتل يف جمتهدين كانوا فإهنم
ل ة وبدعتهم جهلهم ل ع َظم   بذلك ُمتدينني وكانوا  42 .............................................................. .)((املُض 

 أن   ،هللا رمحه ماجه ابن اْلمام روى فقد الساعة؛ قيام إَل مستمر خروجهم أن وسلم وآله عليه هللا صلى النيب ذكره ما -4
ءٌ  ينشأُ : ))قالَ  -وسل م وآله عليه هللا صل ى- هللا   َرسولَ   ابنُ  قالَ  ،((ُقط ع قرنٌ  خرجَ  ُكل ما تـََراق يهم، جُياو زُ  ال القرآنَ  يقرؤون نش 
 حىت   - مر ة ع شرين م ن   أكثر - ُقطع قرنٌ  خرجَ  كل ما: ))يقولُ  -وسل م وآله عليه هللا صل ى- هللا رسولَ  مَسعتُ : عنهما هللا رضي ُعَمرَ 
 43 ........................................................................................ .)(((الد جال ع راضهم يف َيرجَ 

 من ابلسالح اْلمساك وخطورة احلاد ة، القتالية الطبيعة بسبب الغايل الفكر هلذا تـََقب لٌ  لديها اجلهادية احلركة -5
: التأويل حماسن صاحب القامسي الدين مجال الشيخ يقول، والتمي ز العلو   يف رغبة تورث قد واليت داثء،واحل األغرار ق َبل  

 واملتطرف واملعتدل والدخيل األصيل فيها يوجد أن البد سوادها، كثر طائفة كل أن االجتماع سنن يف املعروف من)
 االعتدال، منزلة التوسط ألن استجابة؛ وأعظم صدى أقوى الغايل صوت أن ابالستقراء وجد وقد واملتسامح، والغايل

َربُ  الغلو وأما ومصر، عصر كل يف قليل عليه َيرص ومن  طوائف درجت وعليه األعظم، السواد وَرغ يبة األكثر فَمش 
 وذلك بنفسها، الغلو إال هلا الناس الستتباع جتَ د   ومل ابلدعوى، والتفردَ  ابلذكرى، االستئثارَ  فحاولت   والن  َحل ، الف َرق  
 وأول ابللسان، أو ابلسنان كان إن األقدار، وتساعدها الفرص، هلا تسنح حسبما بسواها واْليقاع غريها، من ابحلط   

 التكفري، ابب من عام تهم قاد تـُُهم فأتى اخلوارج، – ابملخالفني اللسان إطالة يف الغلو ابب – الباب هذا فتح من
اءُ  هذا َسرى ث ِبم، عام تهم رابطة وتقوى غريهم، من النفرة لتستحكم  تكف  ر فرقة كل غالة وأصبحت غريهم، إَل الد 

 الغالة، أولئك وجه يف قام من األئمة من تعاَل هللا قيض حىت نفسه، املعىن لذاك وتضللها وتبدعها وتفسقها غريها
 لوجدت اجلهادية املكتبة أتملت ولو. اهـ)((أمثاهلم ميزاانً  منهم لكل وأقام قدرهم، فرقة كل خليار وَعرفَ  رأيهم، وزي ف
 احملاضرات يف عابرة ومالحظات صغرية، مقاالت ابستثناء الفتاك؛ الداء هذا من حتذر اليت الكتاابت من القليل

 اخلطر جرس دقت اليت النادرة املقاالت من الفضل أيب العراقي الصارم األسري الشيخ كتبها اليت املقالة ولعل والكتب،
 بنعمة ونرفل هذه، أايمنا نعيش وحنن: )قاله ومما مبكرة مرحلة يف برزت ولكنها صغرية كانت وإن وهي الغلو، لداء

 الظالم غشاوة زالت أن بعد تعاَل، هللا دين إَل الناس رجوع بنعمة وننعم الدين، هذا سنام ذروة على األمة صحوة
 بعض صفوف يف تظهر بدأت فتنة ولكن - اللعائن هللا من عليها – واملرتدة األصلية الكفر قوى عليهم أسبلته الذي

 يف الغلو" فتنة وهي أال املباركة؛ السلفية اجلهادية الصحوة مصري على خطورهتا وندرك جيًدا نعيها أن علينا اجملاهدين
 43 .... .بداايهتا يف وُتستأصل ُتستوعب مل إن واجملاهدين؛ اجلهاد على كبرية سلبية أبعاد هلا خطرية فتنة وهي ؛"التكفري
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 وهذا الغايل، الفكر هذا النتشار خصًبا اجملال جيعل مبا الشعبية، حالة إَل النخبوية حالة من اجلهاد انتقال -6
 توسع يرافقه ال اجلهادية احلركة يف التوسع وهذا الفتوحات، يف التوسع نتيجة األمصار يف اجلفاة اخلوارج بنشأة يذكرك

 له الساحات عن العلماء لغياب وإن األمرين، بني شاسع فالبون منها، أقل حىت بل الدرجة، بنفس اجلهادية الرتبية يف
 الثغرة أن غريها كما اجلزائرية التجربة يل أثبتت: )السوري مصعب أبو الشيخ قال، احلاصل التباين هذا يف رئيسي دور

 غياب هي الثغرة هذه. وفظاعةً  أثًرا أشد   اجلزائرية التجربة يف وهي، استثناء بال كلها اجلهادية التجارب يف الكربى
 احلقيقة يف اجلهاد ظاهرة أن رغم. فيها واالخنراط دعمها وعدم، اجلهادية التجارب تلك قيادة عن الدعاة وكبار العلماء
".شواهدها وكثرة ألمهيتها مستقالًّ  كتاابً  تستأهل مالحظة وهذه" وفتاويهم ومؤلفاهتم ودروسهم لدعوهتم نتيجة جاءت

 45 

 46 ................................ :فيقول اجلهادية التجربة يف الفشل أسباب أهم هللا تقبله اللييب هللا عطية الشيخ ويعدد

 48 ................................................................................................ الثاني الباب

 48 ............................................................................................... الخوارج أصول

 48 ...........................................................................الدولة جماعة على وانطباقها

 49 ............................................................... اخلوارج ألصول الدولة مجاعة أفعال مطابقة بيان

 49 ..................................................................................................... األول الفصل

 49 ............................................................... أصوهلم معرفة يف العلماء وطريقة اخلوارج عن حملة

 51 ....................................................................................... !؟ ابلبدعة املرء على َيكم مىت

 52 ...................................................................................... اخلوارج للحرورية اجلامع األصل

 55 .................................................................................................... الّثاني الفصل

 55 .......................................................................................... للخوارج األو ل األصل

 55 ........................................................... عليه الدولة   مجاعة   واقع   وانطباقُ ( الس ن ة َعن   اخلروجُ )

 وقد العاطفي، الت جييش واستخدام، االستدالل يف الش رعي ة الن صوص عن واالبتعاد العقلي؛ اجلدل على االعتماد -أ
 نفسها َفَسم ت   الد ولة مجاعة يف كذلك وهو الش عارات، واواستخدم ابجلدل اشتهروا حيث اخلوارج يف قدميًا هذا كان

 خطيبهم تسمع وعندما والس فهاء، والغلمان األغرار وجي شت"، ابقية" شعار ورفعت احلدود تطبيق واد عت، ابْلسالمي ة
ماء وحديث للعواطف هتييج جمر د بل لعامل، قواًل  أو نبوايًّ  حديثًا تسمع ال العدانين  والد وران ال لف كثرة مع واألشالء، الد 
 اجلدل على العجيبة قدرهتم من يعجب مواقعهم اتبع ومن يكل ، وال ميل   ال فهو النصوص؛ واقتطاع األقوال وحتريف

 55 ................................. .اهلوليودية املرئية واْلصدارات االحرتافية الصور على واالعتماد والفربكة واملناقشة
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 بن هللا عبد قال: ورسوخ تعمق دون االستنباط يف سطحية مع منزهلا، غري على العلماء وأقوال النصوص إنزال -ب
 قوله أنزلوا وقدميًا، )((املؤمنني على فجعلوها الكفار يف نزلت آايت إَل انطلقوا إهنم: )اخلوارج يف - عنهما هللا رضي - عمر

َاءً  إ ال   ۦ  ُدون ه   م ن تـَع ُبُدونَ  َما  :تعاَل ُتُموَها َأمس  َا َّلل ُ ٱ أَنَزلَ  م ا َوَءااَبؤُُكم أَنُتم   مَس يـ  مُ ٱ إ ن   ُسل طَـٰن   م ن ِب  ُك   َأال   َأَمرَ  َّلل     إ ال   حل 

هُ  إ ال   تـَع ُبُدوا ثـَرَ  َولَـٰك ن   ل َقي  مُ ٱ لد  ينُ ٱ ل كَ ٰ  ذَ  إ اي   وكفروهم الصحابة بني التحكيم على[ 40/يوسف]  يـَع َلُمونَ  الَ  لن اس  ٱ َأك 
َبابُ : )هللا رمحه الشاطيب قال، ذلك بسبب َعةٌ  اخل  اَلف   َأس  ل   إ ََل  رَاج  َه  د   اجل  ََقاص  لظ ن    َمَعان يَها َعَلى َوالت َخر ص   الش ر يَعة   مب   م ن   اب 

َبابُ  َهذ ه  [ تـَثـَب ت   َغري    َس  َعةٌ  الث اَلثَةُ  األ  يل   يف   رَاج  ه   إ ََل  الت ح ص  د   َوج  لُ  َوُهوَ : َواح  َه  د   اجل  ََقاص   َعَلى َوالت َخر ص   الش ر يَعة   مب 
لظ ن    َمَعان يَها ، َغري    م ن   اب  ذ   َأو   تـَثـَب ت  َخ  لن َظر   ف يَها األ  ، اب  َو ل  خ   م ن   َذل كَ  َيُكونُ  َواَل  األ  ََوار جَ  َأن   إ ََل  تـََرى َأاَل . ال ع ل م   يف   رَاس   اخل 
مُ  ََي ُرجُ  َكَما الد  ين   َعن   َخَرُجوا َكي فَ  ؟ الص ي د   م نَ  الس ه  َن   ال َمر م ي   َنـ ُهم  : ))َوَصَفُهم   َوَسل مَ  ه  َعَلي   اَّلل ُ  َصل ى اَّلل    َرُسولَ  أل   أب 
َرُؤنَ  لَ  َحىت   ب ه   يـَتَـَفق ُهونَ  اَل  أَنـ ُهم   - َأع َلمُ  َواَّلل ُ  - يـَع ين   ،((تـََراق يَـُهم   جُيَاو زُ  اَل  ال ُقر آنَ  يـَق  َن   قـُُلوِب  م   إ ََل  َيص  مَ  أل  عٌ  ال َفه   إ ََل  رَاج 

، ل   ملَ   فَإ َذا ال َقل ب  مٌ  ف يه   ََي ُصل   ملَ   ال َقل ب   إ ََل  َيص  ، َعَلى فـَه  َا َحال  َوات   حَمَل    ع ن دَ  يَق فُ  َوإ من  َص  ُُروف   األ  ُموَعة   َواحل  ، ال َمس   فـََقط 
رَت كُ  ال ذ ي َوُهوَ  َهمُ  َمن   ف يه   َيش  َهمُ  اَل  َوَمن   يـَف   55 ......................................................................)((يـَف 

 بعض ويوجد: )تيمية البن املسيح دين بدل ملن الصحيح اجلواب يف جاء احملكم؛ دون النصوص من املتشابه اتباع -ج
 على اشتبه ما بعض عليه اشتبه لكن وظاهًرا، ابطًنا وسلم وآله عليه هللا صلى النيب رسالة بعموم ُمق ر   هو ممن البدع أهل يف ذلك
 َيىي أيب الشيخ كالم تنزيل يف حصل كما )((األهواء أهل من وغريهم كاخلوارج احملكم وترك املتشابه، فاتبع هؤالء
 بتكفري البدعي ملذهبهم ليؤصلوا بذلك، كافر وأنه للمعني االنتخاابت حكم يف هللا رمحهما أسامة والشيخ اللييب

 وهذا، معلوم هو كما املعني يف تفصيل وهلم أخرى، مواضع يف بَــي ــُنوه مطلق املشايخ كالم أن مع، مطلًقا املنتخب
 57 ......................................................................... .واجتزائها النصوص برت يف البدع أهل َدي َدنُ 

 لذلك العلماء انتبه وقد، وشخوصها بدعتهم أبمساء يتعلقون حيث البدع أهل ديدن وهذا: واْلمامة البيعة يف الغلو -د
 اْلميان يف الكالم مذهبهم فعمدة اخلوارج أما: )هللا رمحه حزم ابن قال، أصوهلم من اْلمامة يعتربون اخلوارج أن فاعتربوا
 57 ..................................................................... .)((واْلمامة والوعد ِبما والتسمية مها ما والكفر

 وشعارهم؛ هتافهم أصبح حيث عجيبما, مبلغما الدولة مسمى يف الغلو هبم بلغ فقد فعالم, الدولة مجاعة من احلاصل هو وهذا: أقول
 واملواثيق, العهود نكثوا وألجله املسمى, هذا يف وعادوا ووال وا القتل, أو فالسجن وإال بيعتهم, على الناس وأجربوا ,ابلباقية ووصفوها

 فعل مهما احلبيب هو بدعتهم يف هلم فاملوافق, وغريه الظواهري كالشيخ باالحنراف ورموهم وأمرائهم, أشياخهم منهج من وتربؤوا
 اجتهادية؛ مسألة حاالهتا وأحسن أقصى يف هي اليت املسألة هذه جيعلون ولذلك بالدولة, حمصورما اإلسالم جعلوا وكأهنم وعمل,
 البطون, وبقر الرؤوس, ضرب ودوهنا خيفق, وقلب تطرف عني فيهم بقي ما فيها النقاش يقبلون وال عندهم, األصول أصل جيعلوهنا

 البيعة وكأن وإجرامه, تارخيه كان مهما دولتهم يف الدخول إىل يدعوهنم وإمنا والسنة؛ لإلسالم الناس ي ْدع ون ال ف  ه م, املستعان واهلل
 ويبذلون بل, بالوالء هلم دانوا قد ماداموا واحملدثني؛ واحلشاشني للمجرمني وكرما بذلك الدولة وأصبحت الغفران, صك هي للدولة

 بالدولة تعلقهم ويذكرك, أمرائهم على اجلنود وختبيب اجملاهدين, صفوف لشق الطائلة الرشا ويعرضون إليهم, الناس إلدخال األموال
 فعل مهما الدوالوي؛ هو الدولة عند واملؤمن اإلمامي, هو الرافضة عند فاملؤمن, وباخلميين البيت آل بأئمة الروافض بتعلق وبغداديها

 58 ..................................... !.اجلنة إىل ال م وصل الوحيد الطريق فهم الدولة, عند إال تصح ال والتوبة بل, وسلب وقتل
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 62 ................................................................................. كذلك للمرجئة الدولة مجاعة موافقة

 به اشتهروا اخلوارج أن إال عموًم؛ا البدع أهل دأب كان وإن وهذا: والفضل العلم وأهل اهلدى أئمة يف الطعن -هـ
 63 ....................................................................................... :هللا رمحه الشاطيب قال خصوًصا؛

 يف ال معروًفا مصنًفا وال معتمًدا كتاابً  هلم جتد ال ولذلك يقودوهنم، رابنيون وجتربة صدق علماء هلم ليس واخلوارج
 64 ..................................................... .للتشظي قابلة خمتلفة أقواهلم بل التكفري، يف وال اْلمامة مسائل

 65 ........................................................................................... للخوارج الث اين األصلُ 

 65 ............................................................ عليه   الدولة   مجاعة   واقع   وانطباقُ ( الت كفري   يف الغُُلو  )

 نتيجة وهو وحديثًا، قدميًا اخلوارج يف جليًّا ظهر قد األصل هذا ولعل التكفري، يف الغلو فهو للخوارج الثاين األصل وأما
 به ُسـم وا فمما، األصل هذا على تدل وألقاِبم اخلوارج أمساء من وكثري السنة، عن ابخلروج املتمثل األول لألصل
ََوار ج   قـَو ل   فََأص لُ : )الفتاوى جمموع يف تيمية ابن قال، املكفرة ، ُيَكف  ُرونَ  أَنـ ُهم   اخل  لذ ن ب  ًبا َويـَع َتق ُدونَ  اب   َلي سَ  َما َذنـ 
ُوََل  ال ب دَعُ  وََكاَنت  : )الفتاوى جمموع يف أيًضا ويقول ،)((ب َذن ب   َعة" م ث لُ  األ  ََوار ج   ب د  َا" اخل  م ه م   ُسوء   م ن   ه يَ  إمن  ، فـَه   ملَ   ل ل ُقر آن 

ُدوا ن هُ  َفه ُموا َلك ن   ُمَعاَرَضَتهُ  يـَق ص  بُ  أَن هُ  َفظَن وا َعَلي ه ، َيُدل   ملَ   َما م  ف ريَ  يُوج  ؛ َأر اَبب   َتك  م نُ  َكانَ  إذ   الذ نُوب   ال بَـر   ُهوَ  ال ُمؤ 
م ن نَي؛ لَي ُسوا َوااَلمُهَا َوَمن   َوَعل ي   َوُعث َمان: قَاُلوا ثُ  . الن ار   يف   خُمَل دٌ  َوُهوَ  َكاف رٌ  فَـُهوَ  َتق يًّا بـَرًّا َيُكن   ملَ   َفَمن  : قَاُلوا. الت ق ي   ُؤ   مب 
َنـ ُهم   َعة َفَكاَنت   اَّلل ُ  أَنـ َزلَ  َما ب َغري    َحَكُموا أل   65 .................................................. .ُمَقد  َمَتان   هَلَا اخلوارج ب د 

َدةُ  طَأَ  ب َرأ ي   َأو   ب َعَمل   ال ُقر آنَ  َخاَلفَ  َمن   َأن  : ال وَاح   65 ........................................................ .َكاف رٌ  فـَُهوَ  ف يه   َأخ 

ََذا َكَذل َك؛ َكانُوا َوااَلمُهَا َوَمن   َوَعل يًّا ُعث َمانَ  َأن  : وَالث ان يَةُ  َازُ  جَي بُ  َوهل  ح رت  ف ري   م ن   اال  ل م نيَ  َتك  نُوب   ال ُمس  لذ  َطَااَي؛ اب   َأو لُ  فَإ ن هُ  َواخل 
َعة   ؛ يف   َظَهَرت   ب د  اَلم  ُلَها َفَكف رَ  اْل  س  ل م نيَ  َأه  َتَحل وا ال ُمس   َأَحاد يثُ  َوَسل مَ  َوآل ه   ه  َعَلي   اَّلل ُ  َصل ى الن يب     َعن   ثـََبتَ  َوَقد  . َوَأم َواهَلُم   د َماَءُهم   َواس 

يَحةٌ  َم ر   َذم  ه م   يف   َصح  َمامُ  قَالَ . ب ق َتاهل  م   َواأل  َبل   ب نُ  َأمح َد اْل   يَ  َحنـ  َد يثُ  ف يه مُ  َصح  : َعن هُ  اَّلل ُ  َرض  ََذا َأو ُجه ؛ َعَشَرة   م ن   احل  َرَجَها قَد   َوهل   َأخ 
ل مٌ  ه ، يف   ُمس  يح  َها، ق ط َعةً  ال ُبَخار ي   َوَأفـ َردَ  َصح  نـ  َا الذ م    َهَذا َمعَ  َوُهم   م  ، ات  َباعَ  َقَصُدوا إمن  َن   َفَكي فَ  ال ُقر آن  َعُتهُ  َتُكونُ  مب   ُمَعاَرَضةَ  ب د 
ع َراضَ  ال ُقر آن    65 ................................................................................................... .)((َعن هُ  َواْل  

َهني    م ن   َُي ط ُئونَ  َقد   البدع وأهل" البدع أهل أي" َلك ن  : )النبوية السنة منهاج يف أيًضا وقال  65 ..................... :َوج 

هُ  َما َيُكونَ  َأن  : َأَحُدُهمَ  ، لَي سَ  د يًنا رََأو  ََوار ج   َكَرأ ي   ب د ين  َواء   َأه ل   م ن   َوَغري  ه م   اخل  َه  َعٌة، َخَطأٌ  ُهوَ  رَأ ايً  يـَع َتق ُدونَ  فَإ نـ ُهم  ؛ األ   َوب د 
ريُونَ  َخاَلَفُهم ، َمن   ُيَكف  ُرونَ  َبل   َعَلي ه ، الن اسَ  َويـَُقات ُلونَ  ف ري ه م   َأو   َخاَلَفُهم   َمن   ق َتال   َويف   رَأ ي ه م ، يف   خُم ط ئ نيَ  فـََيص   66 .... .َوَلع ن ه م   َتك 

 67 ..................................................................... :اخلوارج عند التكفري يف الغلو حقيقة يف مطلب

 الزنا أو كالسرقة املعروفة؛ الكبائر مرتكب تكفري يف ليس اخلوارج عند التكفري يف الغلو حقيقة أن يتبني املستفيضة النقول هذه من
 وبالتايل م ك ف ر, بال في ك ف رون )(خاصة وآراءم  متميزما منهجما ألنفسهم يضعون أهنم هي الغلو حقيقة لكن تقريبما؛ اآلن منقرض هو بل

 فيعتربون نفسه, والدين شخوصهم وبني ذاته؛ واإلسالم منهجهم بني عندهم األمر خيتلط حيث كافرما, خالفهم من كل يعتربون
 اإلسالم عادى فقد لبدعتهم عاداهم وم نْ  اإلسالم, حارب فقد حارهبم م نْ  وكل وجحده, اإلسالم خالف ف  ق دْ  خالفهم من كل

 بعض تكفري حىت فيها ليدخلوا هبا ويغالون (كافر فهو كفره يف شك أو الكافر ُيكفر مل َمن) قاعدة يف ي غالون ث  م   ومن واملسلمني,
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ي زوا ومل, الشريعة وحتكيم كاجلهاد الطاعة بأعمال التكفري إىل العصر خبوارج األمر وصل بل, األعيان  واملواالة الكربى املواالة بني ي  م 
 الصلح بني ييزوا ومل واإلعانة, اإلستعانة بني ييزوا ومل اإلستضعاف, وعصر التمكني عصر بني ييزوا ومل اجلائزة, واملعامالت الصغرى
 والفروع, األصول بني ييزوا ومل, واملآالت الوقائع بني وال واحملتمالت, الواضحات بني ييزوا ومل الطاغويت, التحاكم وبني الشرعي

: اهلل رمحه القيم ابن قال املستعان واهلل املرتدة الطوائف أحكام عليهم وينزلون ُمالفيهم, على واحلرب الكفر دور أحكام ي  ْنز ل ون مث ومن
 شر أهنم وأخرب اخلوارج، بقتال أمر قد – وسلم وآله عليه هللا صلى – النيب كان وإذا ورسوله، هللا يكفره مل من تكفري الكبائر فمن)

 من فكيف ابلذنوب، املسلمني تكفري ودينهم الرمية، من السهم ميرق كما اْلسالم من ميرقون وأهنم السماء، أدمي حتت قتلى
 67 ..........................................................)((إليها والتحاكم وحتكيمها هلا الرجال آراء وخمالفة ابلسنة كفرهم

 ما أمراء ردة تقررت فإذا: )فيه كما, باجلملة وتكفري الطوائف أحكام وتقرير باللوازم واإللزام األحكام تقرير يف اخلوارج طريقة نفس
 رئيس عبود وحسان العسكري، القائد علوش وزهران الشورى، جملس رئيس الشيخ عيسى كأيب اْلسالمية؛ ابجلبهة يعرف
 التحق من كل أن فليعلم. ذلك وغري مذهبهم وتصحيح والكفار املرتدين كتويل كفرية مناطات من تقدم مبا السياسية، اهليئة
 من حكم يف التوحيد أمة بني خالف فال بسواء، سواء حكُمهم فحكُمه رايتهم؛ حتت وقاتل حباهلم؛ العلم بعد املرتدين ِبؤالء
 شرعية جهة أعلى يعترب ألنه البيان هذا ذكرت وإمنا. )((حكُمهم وحكُمه مجلتهم؛ من أنه يف الدين، وأعداء املرتدين مع صار

 70 .....................................اعرتافهم حمض هو هذا بل عليهم افرتاء هذا ويقول فيه يشكك أن ألحد جمال وال عندهم

 وهذا والقربات, وبالطاعات بل ,واحملتمالت ابملآالت يكفرون إهنم, ذلك لتيقنت وتقريرات أحكام من عنهم يصدر ما تتبعت ولو
 حسب الكالم ويفهمون التصرحيات, بعض من والعثرات الزالت ويتصيدون سابقما, القيم ابن ذلك ب  ني   كما اخلوارج عليه ما أسوأ

 عند يتوبوا أن بد ال ألهنم عندهم؛ ردة وهذه احلر, اجليش من بيعات أخذ هي والتهمة احلضرمي سعد أبا كفروا ولقد, يشتهون ما
 حبرابة منخرط وأنه بتكفريه, تصريح بياهنم ولكن السوري؛ خالد أيب الشيخ مبقتل يعرتفوا مل وإن, -!سره ق د س - البغدادي اإلمام

 بتصفية وقاموا. للشك جمال ال مبا ذلك يف تورطهم تثبت األدلة كانت وإن بزعمهم, يقتلوه مل وإن حىت مقتله بإمث فباؤوا الدولة,
 الدولة مدحوا إذا إال! زنادقة علمانيون حتمما وهم اإلسالم, لدولة أعداء   إىل املستقبل يف سيتحولون ألهنم اإلعالميني؛ الناشطني
 للحدود, م ع ط لون هم وبالتايل واأليادي, الرؤوس تقطع ال ألهنا شركية؛ هيئات فهي الشرعية اهليئات أما, باطلها وزخرفوا وأيدوها
 71 ................................................................................... .الناس هؤالء بنظر اهلل أنزل ما بغري وحكام

 71 ...................................... :املطيبني جؤنة يف كما وحديثًا قدميًا اخلوارج إشكال قتادة أبو الشيخ ويوضح

 73 ................................................................................................................. مطلب

 73 ................................................ الدولة مجاعة على اخلوارج من البيهسية و العوفية مذهب انطباق يف

 73 ................................................................................................................. مطلب

 73 ........................................................................................ العقيدة يف ابالمتحان قوهلم يف

ا ي ا : تعاَل قال  ف ْضالم  ي  ْبت  غ ون   احلْ ر ام   اْلب  ْيت   آم ني   و ال اْلق آلئ د   و ال   اهْل ْدي   و ال   احلْ ر ام   الش ْهر   و ال   الل ه   ش ع آئ ر   حت  ل واْ  ال   آم ن واْ  ال ذ ين   أ ي  ه 
د   ع ن   ص د وك مْ  أ ن ق  ْوم   ش ن آن   جي ْر م ن ك مْ  و ال   ف اْصط اد واْ  ح ل ْلت مْ  و إ ذ ا و ر ْضو انما ر هب  مْ  م ن  و الت  ْقو ى اْلرب   ع ل ى و ت  ع او ن واْ  ت  ْعت د واْ  أ ن احلْ ر ام   اْلم ْسج 

 األُم ة بني التفريق وكذلك: )- أيضما – وقال )([(2/املائدة]  اْلع ق اب   ش د يد   الل ه   إ ن   الل ه   و ات  ق واْ  و اْلع ْدو ان   اإل مثْ   ع ل ى ت  ع او ن واْ  و ال  
 73 .................................................................. .()(وَسل م وآله عليه هللاُ  َصل ى رسولُهُ  وال به هللا أيمر مل مبا وامتحاهنا
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 74 ....................................................................................... واملوانع للشروط اعتبارهم عدم

 75 .......................................................................................................... ابلرباءة قوهلم

 76 .............................................................................. اخلوارج لقول موافق همعند التوبة شرط

 77 ........................ :الدولة مجاعة يصف وكأنه األزارقة واصفما" الناجية الفرقة وبيان الف َرق   بني الَفر ق  " يف البغدادي وقال

 79 .................................................................................................... الرابع الفصل

 79 ............................................................ وحديثًا قدميًا للخوارج السنة أهل عوام معرفة كيفية

 80 ........................................................................... دمائهم واستحالل املسلمني مجاعة مفارقة

 اهلجرة وأوجبوا, والكفر احلرب داير وغريها اْلسالم داير لسيطرهتم اخلاضعة واملناطق، املسلمني مجاعة هي مجاعتهم اعتربوا لقد
 األمر ويل يزوجها مث ومن حمرم, بدون إليهم يهاجرن اخلارجيات من املغفالت مئات اليوم جتد لذلك حمرم, بدون للنساء حىت إليهم

 اليت إن بل, العواطف وتستهويهن عقالم  أقل   كوهنن النساء جتنيد على اخلوارج بقدرة تارخيي ا ي ذ ك رك وهذا وجنوده, بالبغدادي املتمثل
 َعن   َحىت   َأم َرُه؛ وََكَتمَ  َفَدَخَلَها ال ُكوَفة   إ ََل  َسارَ ََ  ُمل َجم   اب نَ : )فإن خارجي ةم؛ امرأةم  كان ت   عنه اهلل رضي علي مقتل على ح ر ضت
ََوار ج   م نَ  َأص َحاب ه   َا، ُهم   ال ذ ينَ  اخل  َنَما ِب  بَـَلت   إذا النهروان؛ يوم قتالهم يتذاكرون الرابب بين من قوم يف جالس ُهوَ  فـَبَـيـ   ام َرَأةٌ  َأقـ 

ُهم   نـ  َنة ، ب ن تُ  َقطَام   هَلَا يـَُقالُ  م  ج  مَ  َعل ي   قـََتلَ  َقد   الش   َرَوان   يـَو  ََمال   فَائ َقةَ  وََكاَنت   َوَأَخاَها، َأاَبَها النـ ه  ُهورَةً  اجل   َقد   وََكاَنت   ب ه ، َمش 
د   يف   انـ َقَطَعت   َام ع   ال َمس ج  َعب دُ  اجل  يَ  َعق َلهُ  َسَلَبت   ُمل َجم   اب نُ  رَآَها فـََلم ا ف يه ، تـَتـَ َها إ ََل  َوَخطَبَـَها هَلَا، َجاءَ  ال يت   َحاَجَتهُ  َوَنس   نـَف س 

تَـَرَطت   َنًة؛ َوَخاد ًما د ر َهم   آاَلف   َثاَلثَةَ  َعَلي ه   فَاش   وغريهن مشهورة معروفة اخلارجية وغزالة, )((طَال ب   َأيب   ب نَ  َعل ي   هَلَا يـَق ُتلَ  َوَأن   َوقـَيـ 
 80 ........................................................................................................................ .كثري

 81 ...................................................................... املصلحة قتل يف للخوارج الدولة مجاعة مشاِبة

 املخالف قتل استحلوا حيث اخلالفة, إعالهنم قبل حىت وذلك" املصلحة قتل" يسمى ما الدولة مجاعة عن واستفيض اشتهر ومما
 مقولة عنهم وتواتر وتثبت, حتقق ودون شبهة ألدىن عندهم واملعتقلني واملشايخ العلماء من قتلوا وكم بالناس, أمنيوهم وعبث   هلم,
 )(اهلل وفقه احمليسين الشيخ قاله ومما رغباهتم, وفق وي نزلوهنا املقولة؛ هذه ي فس رون ث  م   وم نْ  ق ت ل , بالقتل إال شره يندفع مل م نْ  أن وهي

 قولة فقال اخلارجي الفجاءة بن قطري مع حدثت مشاهبة   حبادثة   ت ذ ك ر ك   احلادثة وهذه األنباري؛ كبريهم عن شهادته يف ذكره ما
 هذه وتفصيل (عليه تعرتض أن للرعية وليس صالًحا، رآه مبا َيكم أن ولإلمام منكر، غري الناس صالح يف رجل قـَت لُ : )مشهورة
 81 .......................................... (:آليا الشاملة برتقيم ,291: ص) للمربد" واألدب اللغة يف الكامل" يف كما القصة

 82 ............................................:قال حيث احمليسين الدكتور عليها وشهد احلادثة ِبذه شبيهة حادثة وقعت وقد

 الرتهيب منها يقصد اليت اإلستعراضية؛ باحلمالت يسمى فيما القتل يف طرائقهم بروز هو التاريخ عرب للخوارج صفة أبرز إن
 بأفعال يذكرك مبا بالدماء والعبث الرؤوس وقطع والتمثيل التقتيل يف البشعة وطرائقها حبمالهتا الدولة مجاعة به تقوم ما وهذا والرتويع,

 83 .................... .)((ويقتلونه عسكرهم أهل غري من لقوه من كل ابستعراض وقالوا: )اخلوارج عن حزم ابن قال, األزارقة

وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول وصف الوصف خري
 ..................................................................... 84 

َل ق   َشر   ُهم  : ))احلديث يف وجاء َل ق   َأَشر    م ن   َأو   - اخل   85 ................................................................ .)(((اخل 
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 يفوق املسلمني حبق وتشريد قتل للعامة والظاهر للعيان الواضح وصفهم فهذا ((األواثن أهل وَيَدعون اْلسالم أهل يقتلون)) وهم
 موجود وهذا باجلثث, والتمثيل والصلب القتل يف اإلستعراضية حبمالهتم اشتهروا واخلوارج, باملخالف بطشهم شدة يف التصورات كل

 الكفار عدد ويبقى واجملاهدين, املسلمني من املئات قتلهم آلة حتصد يوم وكل مشهورة, فجرائمهم الدولة, مجاعة يف واضح بشكل
 احلديث ويف": )الباري فتح" يف كما حجر ابن احلافظ ذلك و ض ح   وقد, )(املسلمني بعدد قورن ما إذا قليالم  أيديهم على املقتول

 دمائهم؛ استباحوا خالفهم من بكفر حكموا ملا اخلوارج أن وذلك يقع، أن قبل وقع مبا أخرب حيث النبوة؛ أعالم من َعَلمٌ 
 اجلهال عبادة آاثر من كله وهذا املسلمني، بقتال واشتغلوا املشركني قتال وتركوا بعهدهم، هلم نفي فقالوا الذمة أهل وتركوا
 وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول على رد   رأسهم أن وكفى العلم، من وثيق حببل يتمسكوا ومل العلم، بنور صدورهم تنشرح مل الذين
 86 ................................................................................ .)((السالمة هللا نسأل اجلور، إَل وَنَسَبهُ  أم َرهُ 

َ  صاحبهم، يف عالمة هلم وذكر ِبؤالء، والسالم الصالة عليه عر ف فقد ن وبـَني  يـ ني    أمرين الشريعة معاندة يف مذهبهم م   87 :ُكل  

 89 ................................................................................ وحديثًا قدميًا للخوارج البشرية الرتكيبة

 92 ................................................... ":والنهاية البداية" يف له مثيل ال بوصف يصفهم كثري ابن العالمة هو وهذا

 93 .................................................................................... وحديثًا قدميًا اخلوارج وغدرُ  خيانةُ 

 93 ............................... :فيقول األزارقة خياانت عن الناجية الفرقة وبيان" الف ر ق   بني الف ْرق  " صاحب البغدادي ويتكلم

 95 .................................................................................. ومغالطة اخلوارج لغدر اترَيي منوذج

 فقد ؛)(الشام أرض يف اخلوارج جند الدولة مجاعة فعل إال اخلائن الغادر اخلارجي هذا عن اخلرب هلذا قراءته عند املرء يذكر وما
 فتقدم و ْعد ه م؛ أ نْ ف ذ وا مث - أ ق  ل ها وما – النصريية مع الرباط خطوط كل من باالنسحاب اجملاهدين فيه قاتلوا يوم أول من هددوا
 96 .................................................................................... .فسادما األرض يف وعاث النصريي, النظام

 97 .................................................................................................. اخلامس الفصل

 97 ......................................................................... الفرق ضالالت من مزيج الدولة مجاعة

 يستدلون أهنم جتد اجلليل، اْلمام هذا من عميًقا فقًها جتد رافضة مرجئة جهمية قدرية أهنم اخلوارج عن قوله أتم لت ولو
 الت سر ع أو أعدائهم؛ بعض من الت َمك ن   من أو الكفار؛ ق َبل   من مثاًل  االستعداء من القدرية ابألمور دائًما ابطلهم على

 ودابق، كاألعماق وجمالهتم اْلعالمية قنواهتم أمساء من واضح وهذا عليهم، واملالحم الفنت أحاديث وإنزال   ابملباهلة؛
 ذكر وقد واملبطل، واحملق واملسلم الكافر مع حتصل قد األمور هذه أن مع، وحديثًا قدميًا املبطلني أساليب وهذه

 97 ....................... :فقال أنفسهم على وينزلوهنا املنصورة الطائفة أبحاديث يستدلون اخلوارج أن هللا رمحه الشاطيب

اَلاَلت   إ ََل  رََجع َنا َوإ َذا ت د  س  ن  ي ة   َأو   ال ُقر آن ي ة   اال  ، َعَلى الس  ََوار جُ . أَي ًضا ب َذل كَ  تـَتَـَعل قُ  طَائ َفة   َفُكل   اخل ُُصوص  ل ه   حَت َتج   فَاخل   ب َقو 
َق    َعَلى ظَاه ر ينَ  ُأم يت   م ن   طَائ َفةٌ  لُ تـََزا اَل : ))َوالس اَلمُ  الص اَلةُ  َعَلي ه   َ  َحىت   احل  اَلفُ  َيُضر ُهم   اَل : ))ر َوايَة   َويف  (( اَّلل    َأم رُ  أيَ يت   خ 
، َمن   ُهم   قُت لَ  َوَمن   َخاَلَفُهم  نـ   بنفسه؛ الظن َيسن من املرجئ فإن مرجئة جهمية أهنم وأما. اهـ)( ((َشه يدٌ  فـَُهوَ  َمال ه   ُدونَ  م 

 مبتدعون ضالون والباقي فقط، املؤمنون فهم اخلوارج، يف موجود هو ما وهذا وكرب، عجب مع كامل؛ إميانه أبن ويرى
 مرجئة، واجلماعة السنة أهل يسمون فإهنم اخلوارج وأما: )قال حيث حنبل بن أمحد السنة إمام در وهلل مرتدون كفار أو
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 أهنم وأما، )((كافر خالفهم وَمن الناس؛ دون وحق إميان على أهنم يزعمون املرجئة، هم بل قوهلم، يف اخلوارج وكذبت
 هو ما وهذا وخسة، وخيانة وغدر وتقية وشتم وسب إسقاط مع والعلم؛ الفضل ألهل عداء لديهم الروافض ألن رافضة
 بني املشرتكة القواسم العلماء الحظ وقد، السواد وشعار اْلمامة يف الغلو وكذلك، وحديثًا قدميًا اخلوارج يف موجود
 سيف وال دار وال إمام وال مجاعة الزمان ذلك ىف هلم يكن مل الشيعة لكن: )تيمية ابن قاله ومما والروافض اخلوارج
 دار وجعلوا اهلجرة، دار دارهم ومسوا والدار، واجلماعة ابْلمام متيزوا للخوارج؛ هذا كان وإمنا املسلمني؛ به يقاتلون

 ومن وعليًّا عثمان ُيَكف  ُرون اخلوارج ومجهور املسلمني، والة تكفر بل تطعن الطائفتني وكال وحرب، كفر دار املسلمني
 الدماء، سفك من اخلوارج ىف كان الظاهر الفساد ولكن توالمها، ومن وعثمان وعمر بكر أاب يلعنون والرافضة توالمها،

 كثرية بقتاهلم واألمر ذمهم ىف واألحاديث بقتاهلم، الصحيحة األحاديث جاءت فلهذا ابلسيف، واخلروج األموال، وأخذ
 وقد، واحلوض الشفاعة وأحاديث وفتنته، القرب وعذاب الرؤية، أحاديث مثل احلديث؛ أهل عند متواترة وهي جدًّا؛
 ويقويها، يثبتها الناس وبعض ماجه، وابن داوود كأيب السنن أهل بعضها روى واملرجئة؛ القدرية ذم ىف أحاديث رويت
 98 ............................................................................... .)("وضعفها فيها طعن من العلماء ومن

ا فالرافضة الطائفتان, فيها تشرتك اليت والكربالئيات املظلوميات هو اخلوارج مع الرافضة فيه يشرتك ما أهم ومن  يندبون دائمم
 ي ذ ك رون فكانوا أيضما, ذلك اخلوارج استخدم ولقد والعواطف, الضغائن إلثارة ويستخدموهنا البيت, وآل احلسني ويذكرون ويلطمون
 ما دائمما وهم الزمن, من عقودما مهمهم تشحذ النهروان ذكريات ظلت ولقد واإلنتقام, الثأر على حث ا رفاقهم مبقتل بعضهم

 النهروان أهل من إخواهنم علي   قتل فتذاكروا اجتمعوا) أهنم عنه اهلل رضي علي مقتل قصة يف ورد فقد األسلوب, هذا يستخدمون
 الضالل أئمة فأتينا أنفسنا شرينا فلو الئم، لومة هللا يف َيافون ال كانوا بعدهم، ابلبقاء نصنع ماذا: وقالوا عليهم فرتمحوا

 وأان: الربك وقال. طالب أيب بن علي   فأكفيكم أان أم ا: ملجم ابن فقال إخواننا، أثر منهم وأخذان البالد، منهم فأرحنا فقتلناهم
 صاحبه عن منهم رجل ينكص ال أن وتواثقوا فتعاهدوا. العاص بن عمرو أكفيكم وأان: بكر بن عمرو وقال. معاوية أكفيكم

 99 .................................................................... .)((َفَسم وها أسيافهم فأخذوا دونه، ميوت أو يقتله حىت

 أهنم ي ْظه رون دائمما جتدهم حيث وشكلهم, ضئضئهم على فهم ,األقدمني سلفهم عن املعاصرون اخلوارج ورثه األسلوب وهذا
 الدولة, إلعالن كوسيلة املهاجرين مظلومية واستخدموا" املظلومة الدولة أيتها هللا لك" مثالم  عندهم أصبحت حىت مظلومون,
 مفرتى مظلومون أهنم يظهرون هكذا وهم "للعفيفات الثأر" باسم معركة ومسوا" املهاجرات اغتصاب" يسمى ما قضية واصطنعوا

 100 ............................................................... .مكشوفة بكربالئية أتباعهم مشاعر بذلك يدغدغون عليهم,

 101 ...................................................................... وحديثًا قدميًا ابخلوارج وعالقته التحكيم

 السياسي التكفري أسلوب مستخدمني،( هلل إال حكم ال) شعار طارحني التحكيم رفض من هم اخلوارج أن الثابت بل
 النزول من التملص بذلك اخلوارج أراد وإمنا، ابطل ِبا أريد حق كلمة علي فيه قال الذي هو وهذا التحكيم، ْلسقاط

 الدولة" كتاب يف جاء، الشرع بتحكيم َتَشد قهم مع، عنه هللا رضي عثمان قتل من ومتلًصا للحصانة طلًبا التحكيم على
 102 ....................................................................... ":االهنيار وتداعيات االزدهار عوامل األموية

 اليت الدماء ومن النتائج من خوفًا الشرعي التحكيم إَل النزول من الغالة هؤالء بتملص نفسه يعيد التاريخ إن: أقول
 واألشخاص، العقائد يف الناس امتحان مع والقضاة، اخلصوم حبق التكفري سالح مشهرين األمام إَل وقفزوا سفكوها،
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 يف يـَُرد  دون وظلوا العلماء، أطلقها اليت املبادرات كل عن امتنعوا لقد، وتصرَياهتم بياانهتم يف واضًحا هذا كان ولقد
 علينا طلع ث ومن منها، ومتلصوا كذلك ِبا يلتزموا مل تـَنَـز اًل  اجملاهدون ِبا َقب لَ  فلما املشرتكة، احملاكم مع أهنم البداية
 ُيَشك  لُ  من هو واخلليفة، حمكمة بتشكيل اخلليفة هذا يقوم ثَ  ومن خليفة، تعيني اشرتاطهم وهي جديدة بصيحة الغالة
 دولتهم زعيم نفسه واخلليفة املشاكل، حلل كطريقة اخلليفة ْلعالن بعدها سارعوا ثَـم   ومن اخلصوم، إليها يتحاكم حمكمةً 

 102 .................................................................. !احلكم؟ نفسه هو اخلصم يكون فكيف املزعومة؛

 103 ................................................. للهجرة 1435 األول ربيع 26 املوافق االثنني يوم املؤرخ بياهنم يف جاء ومما

: الشرعية للمحكمة اخلضوع عن الدولة امتناع ُمبَـيـ ًنا الشام بالد يف األحداث على شهادته يف احمليسين الشيخ قاله ومما
 حل   ال: قلتُ .. خوارجٌ  هؤالء: يقول وآخر صحواٌت، هؤالء: يقول فقائلٌ  الناس   على واختلطَ  األمرُ  استعرَ  أن بعد ث)

 إطالق يف إن: وقلتُ .. ذلك وغري الصحواتُ  ومن الباغي   َمن   َيددُ  الذي هو هللا شرعُ  ث هللا، بشرع   إال اخلالف   هلذا
 حلرب   مدفوعني كانوا إن فإهنم وغري هم، الصحوات   على للطريق قطعٌ  النزاع   هذا ظل يف هللا شرع   لتحكيم   تدعو مبادرة  

 اْلسالمي؛ املشروع حملاربة عليهم الطريق يقطع هللا لشرع   ابلتحاكم قبوهلم فإن هللا، لشرع   ابلتحاكم   يقبلوا فلن اْلسالم
 تعاَل هللا   شرع   حتكيم   مسألة   يف السيما منهُجهم، ُعرف ممن القضاةُ  يكونَ  أن فيها واشرتطنا ،(األمة مبادرة) فأطلقنا
، والكفر   ، املشروعَ  َيالفُ  ما كل ونبذ   ابلطاغوت   ما على سينسحبُ  القضاة   منهج   يف اخلللَ  أن َيفى فال اْلسالمي 
 كبارٌ  علماءٌ  رأسه م وعلى( يؤيدوهنا وعلمائ ها ابألمة   فإذا املبادرة ، هذه لقبول   مدةً  وعرضنا أحكام، من عنهم َيصدرُ 
 الفلسطيين، قتادةَ  أبو اجملاهدُ  الشيخ: املؤيدين فمن" السجون يف يزالُ  ال بعُضهم بل" عظيًما بالءً  هللا ذات يف ابُتلوا
 لينتهي بينها؛ َحَكًما هللا بشرع   القبولَ  وطاحل ها بصاحل ها املختلفةُ  اجلماعاتُ  أعلنت   ث..... وغريهم املقدسي حممد   وأبو

 فوافقت نصرهتم، أردان الذين املستضعفني على وطغى بغى قد الذي النصريي النظام لقتال ولنعود الشام يف اخلالف
 ابلتحاكم القبول   عدمُ  مفاُده بياانً  أصدروا فقد هللاُ  هداهم الدولة   يف إخوانُنا أما هللا، لشرع   التحاكم   على الكتائب   كل  

 هللا، كتاب يف ليست الشروط هذه إن: الشروط هذه على ُمَعل ًقا وأقولُ  خصومهم، على فـََرُضوها بشروط إال هللا لشرع  
 كل ونبذ   ابهلل ، واْلميان   ابلطاغوت   الكفر   بوجوب   ومناشدت نا قول نا مع ذلك أقول ،وسلم وآله عليه هللا صلى رسوله سنة يف وال

 معه ابلتحاكم   ذلك بعد نرضى حىت املسائ لَ  هذه لنا خصم   كل   يُعل نَ  أن اشرتاطَ  أن   إال هللا ، شرعَ  ُتصادمُ  اليت املشاريع  
 ترافعَ  إذا احلكم   وجوب   على اْلمجاعَ  العلم   أهل   من واحد   غريُ  حكى قد بل شيء، يف هللا دين   من ليس هللا؛ شرع   إَل

ُكم َوَأن   : هللاُ  يقل   أمل.. مسلم مع كافرٌ  نَـُهم اح  َآ بـَيـ  ء   يف   تـََناَزع ُتم   فَإ ن : هللاُ  يقل   أمل  اَّلل ُ  أَنَزلَ  مب   اَّلل    إ ََل  فـَُرد وهُ  َشي 

ُنونَ  ُكنُتم   إ ن َوالر ُسول   م  َّلل    تـُؤ  م   اب  ر   َوال يَـو  مُ  إ ن   : هللاُ  يقل   أمل   اآلخ  ُك   104 ....................... !!؟  َّلل     إ ال   احل 

 107 ............................................................................................... الثالث الباب

 107 ............................................................................................ الخوارج أحكام

 107 ........................................................................ معهم الشرعي التعامل وطرق

 108 ................................................................................................... األول الفصل
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 108 ......................................................................................... اخلوارج حكم بيان يف

 108 ............................................ ":الشريعة" يف - هللا رمحه - اآلجري اْلمام قال فقد اخلوارج حكم عن أما

ََذا َهان   ف يه م   َكانَ  َوهل  َهب   يف   َوج  ُوََل  الط ر يَقة   َعَلى َوَغري  ه   َأمح َد َمذ   108 ...................................................... :األ 

ل ك  , بامللحدين قرهنم حيث كالبخاري اخلوارج بتكفري قالوا الذين العلماء من مجلة" الفتح" يف حجر ابن احلافظ ذكر وقد  و ب ذ 
ر أَبُو اْلق اض ي ص ر ح   يح: )ف  ق ال  " الت  ْرم ذ ي   ش رْح" يف   ال َعَريب    ب ن َبك  ل ه   ُكف اٌر، أَنـ ُهم   الص ح   م نَ  مَي ُرُقونَ : ))َوَسل مَ  َوآل ه   َعَلي ه   اَّلل   َصل ى ل َقو 

اَلم ل ه  (( اْل  س  تـَُلنـ ُهم  : ))َول َقو  ُهَما وَُكل    ،((َِثُود)) َلف ظ َويف    ،((َعاد   قـَت لَ  أَلَقـ  نـ  َا م  ل ُكف ر ، َهَلكَ  إ من  ل ه    اب  َل ق َشر   ُهم  : ))َوب َقو   َواَل (( اخل 
ل ه    ال ُكف ار، إ ال   ب َذل كَ  يُوَصف َل ق َأبـ َغضُ  إ نـ ُهم  : ))َول َقو  م ه م    ،((تـََعاََل  اَّلل   إ ََل  اخل  ُك  ل ُكف ر   ُمع تَـَقدهم   َخاَلفَ  َمن   ُكل    َعَلى َوحل   اب 

ل يد   م   َأَحق   ُهم   َفَكانُوا الن ار يف   َوالت خ  س  ال  ُهم   اب  نـ   108 ......................................................................... (.م 

 112 .................................................................................................. الثاني الفصل

 112 .................................................................................. اخلوارج مَعَ  الش رعي   التـ عامُلُ 

دَ  البدع، أهل مع التعامل طريقة عن" االعتصام" يف الشاطيب قاله ومما ذلك، علماؤان وضح ولقد  التعامل يف طرائق وعد 
 112 ......................................................................................... :هللا رمحه فقال اخلوارج مع

 113 .......................................................................:أَنـ َواعٌ  ال ُعَلَماءُ  ف يه   َتَكل مَ  َما جَم ُموع   م ن   َفَخَرجَ 

ر َشاُد،: َأَحُدَها ُج ة   َوإ قَاَمةُ  َوالتـ ع ل يُم، اْل   أَلَة  ؛ احل  نيَ  َعب اس   اب ن   َكَمس  ، إ ََل  َذَهبَ  ح  ََوار ج  ُهم   َرَجعَ  َحىت   َفَكل َمُهم ، اخل  نـ   َأو   َأل َفان   م 
، َثاَلثَةُ  أَلَةُ  آاَلف  ب هُ  َغي اَلَن، َمعَ  ال َعز يز   َعب د   ب ن   ُعَمرَ  َوَمس   113 ........................................................ .َذل كَ  َوش 

َراُن،: وَالث اين   ُج  َبَما؛ َوالس اَلم   ال َكاَلم   َوتـَر كُ  اهل  َراهن  م   يف   الس َلف   م نَ  مُج َلة   َعن   تـََقد مَ  َحس  َعة ، تـََلب سَ  ل َمن   ُهج   ُعَمرَ  َعن   َجاءَ  َوَما ب ب د 
يَ   113 ................................................................................................. .َصب يغ   ق ص ة   م ن   َعن هُ  اَّلل ُ  َرض 

نُ  جَم َراهُ  َوجَي ر ي َصب يغًا، ُعَمرُ  َغر بَ  َكَما: وَالث ال ثُ   113 ....................................................................الس ج 

سُ  َام  ُرُهم  : وَاخل  َا ذ ك  َعت ه م   َوإ َشاَعةُ  َعَلي ه ، ُهم   مب  .َذل كَ  يف   الس َلف   م نَ  َكث ري   َعن   َجاءَ  َكَما؛ ب َكاَلم ه م   يـُغ تَـر   َول َئال  ؛ َُي َذُروا َكي  ؛ ب د 
 ............................................................................................................................ 113 

سُ  ل م نيَ  اَنَصُبوا إ َذا ال َقت لُ : الس اد  يَ  َعل ي   قَاَتلَ  َكَما؛ َعَلي ه م   َوَخَرُجوا ال ُمس  ََوار جَ  َعن هُ  اَّلل ُ  َرض  ُرهُ  اخل   113 ....... .الس ن ة   ُخَلَفاء   م ن   َوَغيـ 

ي َاد  َم رُ : َعَشرَ  وَاحل  ن   األ  َية   م ن   َوُهوَ  يـَُناَكُحوا، اَل  أبَ  ، اَنح  َران  ُج   113 ........................................ .ال ُمَواَصَلة   َوَعَدم   اهل 

َلة ، َعَلى جَت ر َُيُهم  : َعَشرَ  وَالث اين   ُم   َمَناص ب   يف   يـَُنص ُبونَ  َواَل  ُقَضاًة، َواَل  َوال نيَ  َيُكونُونَ  َواَل  ر َوايـَتـُُهم ، َواَل  َشَهاَدتـُُهم   تـُق َبلُ  َفاَل  اجل 
ُهم ، مَجَاَعة   ر َوايَةُ  الس َلف   م نَ  مُج َلة   َعن   ثـََبتَ  َقد   َأن هُ  إ ال  ؛ َخطَابَة   َأو   إ َماَمة   م ن   ال َعَداَلة   نـ  تَـَلُفوا م   اَبب   م ن   َخل َفُهم   الص اَلة   يف   َواخ 
ََدب   ُعوا األ   113 ............................................................................................ .َعَلي ه   ُهم   َعم ا ل يَـر ج 

ر   اَبب   م ن   َوُهوَ  َمر َضاُهم ، ع َياَدة   تـَر كُ : َعَشرَ  وَالث ال ثَ   113 ...................................................... .َوال ُعُقوبَة   الز ج 

 113 ............................................................................... .َكَذل كَ  َجَنائ ز ه م   ُشُهود   تـَر كُ : َعَشرَ  وَالر اب عَ 

سَ  َام  يَ  ُعَمرُ  َضَربَ  َكَما الض ر بُ : َعَشرَ  وَاخل   113 ............................................................ .)((َصب يًغا َعن هُ  اَّلل ُ  َرض 

 115 ........................................................ وذمهم منهم والتحذير اخلوارج يف السلف أقاويل من مناذج

 117 ........................................................................ ذلك يف والرتغيب اخلوارج قتال حكم
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 121 ....................................................................................................... الثالث الفصل

 121 ...................................................................... الفتنة قتال من ليس اخلوارج قتال أن يف فرع

 121 .............................................................................. البغاة وقتال اخلوارج قتال بني والفرق

َوَار جُ  َوَهُؤاَلء   َاءٌ  هَلُم   اخل  َنـ ُهم  " احلرورية": هَلُمُ  يـَُقالُ  َأمس  لُ  هَلُم   َويـَُقالُ  َحُرورَاُء، َلهُ  يـَُقالُ  مب ََكان   َخَرُجوا أل  َن  : النهروان َأه   َعل يًّا أل 
َناف ه م   َوم ن   ُهَناكَ  قَاتـََلُهم   َباعُ " اْلابضية" َأص  ، ب ن   اَّلل    َعب د   َأتـ  َباعُ " األزارقة"و إاَبض  ، ب ن   اَنف ع   َأتـ  َز َرق   َأص َحابُ " الن َجَداتُ "و األ 

َلة   َأه لَ  َكف رَ  َمن   َأو لُ  َوُهم  . احلروري جَن َدةَ  ، ال ق بـ  نُوب  لذ  َا َبل   اب  ، م نَ  ُهم   يـََرو نَهُ  مب  َتَحل وا الذ نُوب  َلة   َأه ل   د َماءَ  َواس   ب َذل َك، ال ق بـ 
 124 ............................................................................. .)((َوَسل مَ  َوآل ه   َلي ه  عَ  اَّلل ُ  َصل ى الن يب    نـََعتَـُهم   َكَما َفَكانُوا

 127 .................................................................................................. الرابع الفصل

 127 ................................................................................ اخلوارج قتال يف الرتغيب نكتة

 131 ................................................................................................ اخلامس الفصل

 131 ........................................................................................................ مـســــألة

 131 ...................................................................... املارقة اجلماعة هذه داخل اجلنود أحكام

 131 .......................................................................................................)((أَق َسام   َثاَلثَةُ  فـََهذ ه  

َتد ع نيَ  إ ث ُ : َفص لٌ ] َبة   َعَلى َلي سَ  ال ُمبـ  َدة   رُتـ   132 ..................................................................... [َواح 

 136 .............................................................................................................. خالصة

 136 ................................................................ الدولة مارقة من املعاصرين اخلوارج أصناف بيان يف

 136 ............................................................................... :معنيني على الشرع يف يَر دُ  واالمتناع

 139 .................................................................................................... :َمَسائ لَ  َأر َبعُ  ف يه  

 143 ................................................................................................ السادس الفصل

 143 .............................................................. الدولة مجاعة يف والفضل العلم أهل بعض أقوال

 143 ...................................................... :الدولة   مجاعة   من العام ةُ  القيادةُ  – القاعدة   تنظيم   براءة   بيانُ 

ُ  الظواهري   أمينُ  الدكتور ولَة   مجاعة   َمعَ  االختالف   سَبَبَ  يـُبـَني    143 ................................................... :الد 

ي    143 ........................................................... ":األمريكي   عزامُ " َخرَاسانَ  يف القاعدة   تنظيم   يف القياد 

 144 .............................................................. ":فاروق أمحد" َخرَاسَانَ  يف القاعدة   تنظيم   يف القيادي  

 144 ......................................................... ":الباشا دجانة أبو" خراسان يف القاعدة تنظيم يف القيادي
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 144 ................................................................................ :هللا تقبله السوري خالد أبو الشيخ

 145 .......................................................................................... :املقدسي حممد أبو الشيخ

 145 ....................................................................................... :الفلسطيين قتادة أبو الشيخ

 146 ................................................ مبصر السين للتيار العام األمني|  احلليم عبد طارق. د: الشيخان

 146 ...........................للدراسات املقريزي مركز ومدير السين للتيار املساعد العام األمني|  السباعي هاين. د

 147 .................................................................................... :العلوان سليمان احملدث الشيخ

 148 .................................................................................... :السعد هللا عبد: احملدث الشيخ

 149 ....................................................................................... :الطرطوسي بصري أبو الشيخ

 149 ......................................................................... :الشنقيطي الرمحن عبد بن هللا عبد الشيخ

 149 .................................................................... :واجلهاد التوحيد منرب يف الشرعية اللجنة عضو

 150 .................................................... - داغستان والية قاضي - الغمرياوي حممد أبو عثمان الشيخ

 150 ........................................................................................... :)(نفيعة الدين نور الشيخ

 150 ...................................................................................... :هللا تقبله املاجد ماجد الشيخ

 151 ................................................................................................... :السقا لؤي األخ

 152 .............................................................................................. الرابع الباب

 152 ................................................................................ المارقة يثيرها شبهات

 153 ................................................................................................... األول الفصل

 153 ........................................................................................................ مـســـألـة

 153 ........................................ السابقون اخلوارج به متيز الذي التحليق عن املعاصرين اخلوارج ختلف

 153 ............................................................................................. :الشبهة هذه على الرد

 الصحابة سأله لسؤال جواابً  ذكره جاء فقد ؛عنهم هللا رضي الصحابة عهد على كانوا الذين للخوارج عالمة الشعر حلق أن :أواًل 
: قَالَ  َعاَلَمتـُُهم ؟ َما! اَّلل    َرُسولَ  ايَ : ق يلَ . قَتُلوهُ  ل َمن   َوُطوىَب  قَتَلُهم ، ل َمن   ُطوىَب )) :احلديث ففي ؛وسلم وآله عليه هللا صلى هللا لرسول

يَماُهمُ  ل يقُ  س   153 ....................................................................................................... ((.الت ح 

 جاء كما وهذا هكذا، الغالب يف جتدوهنم: أي أوصافهم، من واملشهور حاهلم، من األغلب ذكر املراد املعىن يكون أن :الثاين
 أهنن املراد لكن أحيااًن، يتخلف قد هلن وصف وهذا(( البخت كأسنمة رؤوسهن)) أبن العارايت الكاسيات وصف يف
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 للخارجي يشرتط ال وكذا البخت، كسنام رأسها يكون أن متربجة املرأة لكون يشرتط فال والسفور؛ والعري ابلتربج متصفات
 153 ..................................................... .ثدية ذا اخلارجي يكون أن يشرتط ال أنه كما رأسه، حملًقا يكون أن

 دليل الوصف هذا ويف ،(السبتية)بـ تسمى معروفة ِثينة نعال لبس يعين وهو ،(التسبيت) لفظ اخلوارج وصف يف ورد: الثالث
 154 ....................................................... .ورفاهية ترف أهل الدولة مجاعة من اخلوارج وأغلب الرتف، على

 خاصًّا شعارًا هلم أن فتجد ِبم، معينة ميزة واختصاص غريهم، دون الناس هلؤالء مميزة عالمة وجود بذلك املراد أن:الرابع
 القوم، سيما معىن ألن وبقائها؛ ابلدولة كاعتقادهم ِبم؛ خاص بشعار الناس عن يتميزن اليوم هم وها الناس، عن به َيتلفون

 وال سيما فليس غريهم، عن أحد به يتميز ال الناس بني مشرتًكا األمر كان وإذا غريهم، عن ِبا يتميزون ِبا اليت عالمتهم أي
 األولني املارقني أن فظهر اجلهالة، وأهل والفقهاء واألغنياء الفقراء: واخلاصة العامة يفعله أمر التحليق أن خصوًصا عالمة،

 154 ............................................................................................. .املخالفة لغرض يفعلونه كانوا

 ومكان لزمن وصف فهي ؛"التحليق مسألة" هلم الالزمة صفاهتم أو أصوهلم م ن أن   واملصنفني الف َرق   علماء يذكر مل :اخلامس
 154 ..................................................................... .العصور مر على اطراده يلزم فال معينني؛ وأشخاص

 وسلم وآله عليه هللا صلى النيب فذكر ؛عنهم هللا رضي الصحابة ِبم ابتلي من أول الفرقة هذه كون العالمة هلذه الصحابة احتاج :السادس
 تليهم اليت العصور أما املرتدين، قتال يف ذلك حصل كما عندهم، َيصل قد الذي الغموض بسبب هلم؛ تسهياًل  الوصف هذا
 155 ................................................ .غريهم عن صفاهتم ومتيز أصوهلم الشتهار العالمة هذه ملثل َيتاجون فال

 155 ................................................................ وحديثًا قدميًا اخلوارج عند التميز حقيقة يف هام فرع

 158 ........................................................................................................ الثاني الفصل

 158 .............................................................................. األواثن أهل يقتلون اليوم مارقة أن يف

 كيف: ويقولون أنصارهم فيحتج عنهم، واملروق اخلروج صفة ْلزالة الغالة حوهلا يدندن ما أكثر من الشبهة وهذه
 الدولة ومجاعة ،(األواثن أهل ويرتكون اْلسالم أهل يقتلون) أهنم صفتهم من واخلوارج خوارج أبهنم عليهم حتكمون
 التحالف هو وها والبككة، النصريية مع وكذلك العراق، يف معروفة الروافض مع فمعاركهم األواثن، أهل يقتلون
:أوجه عدة من الشبهة هذه على واجلواب خبوارج، ليسوا وابلتايل األواثن، أهل يقتلون هم فإذا منهم، ويقتلون يقاتلهم

 ..................................................................................................................... 158 

 ومعرفة النصوص, فهم دون السطحي بالتعامل األهواء وأهل ؛اجلهلة طريقة هي النصوص مع التعامل يف الطريقة هذه أن: األول
: قال ذر أيب عن الصامت بن هللا عبد عن مسلم، صحيح ويف: )قال حيث اهلل رمحه اإلسالم شيخ ذلك على ن  ب ه   وقد املعاين,

 جياوز ال القرآن يقرؤون قوم - أميت من بعدي سيكون أو - أميت من بعدي إن: ))- وسلم وآله عليه هللا صلى - هللا رسول قال
: الصامت ابن قال((. واخلليقة اخللق شر هم فيه، يعودون ال ث الرمية، من السهم َيرج كما الدين من َيرجون حالقيمهم،

 له فذكرت وكذا؟ كذا ذر أيب من مسعَتهُ  حديث ما: قلت - الغفاري عمرو بن احلكم أخا - الغفاري عمرو بن رافع فلقيت
 158 .............................................................................. ((.هللا رسول من مسعته وأان: فقال احلديث،

, مجاعتهم وفارقوا وأمواهلم دماءهم واستحلوا املسلمني على خرجوا إذا اخلوارج قتال وجوب على أمجعوا العلماء إن: الثاين
 بأن يقول عامل قول على نعثر ومل احلكم, يف املؤثر املناط هو فهذا عليهم, واخلروج املسلمني مقاتلة هو القتال على اإلمجاع فمحل
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 يف موجود وهذا املسلمني, قتال هو املعترب املناط بل املشركني, قتال ترك يف التالزم مع للمسلمني, مقاتلتهم هو اخلوارج قتال مناط
 159 ................................................... .مشهورة معروفة اجملاهدة الفصائل ضد ومعاركهم شك, بال الدولة مجاعة

 ألن املشركني, قتال من أوىل املسلمني قتال يعتربون الفاسد وتأويلهم وجبهلهم اخلوارج ألن ,الغالب خمرج خرج احلديث أن: الثالث
 قتاهلم على ويطغى واألكثر, الغالب هو للمسلمني قتاهلم أن احلديث؛ معىن فيكون أوىل, املرتد وقتال مرتدون, بنظرهم املسلمني
 أيب حديث يف الصحيحني ويف): قال حيث اهلل رمحه تيمية ابن رجحه ما وهذا املسلمني, بقتال قورن ما إذا قليالم  يعترب الذي للكفار؛

 كالرافضة اخلارجني سائر نعت وهذا((. عاد قتل ألقتلنهم أدركتهم لئن األواثن، أهل ويدعون اْلسالم أهل يقتلون: ))سعيد
 مرتدين؛ ليسوا الذين الكفار دماء من يستحلون مما أكثر مرتدون، أهنم العتقادهم القبلة؛ أهل دماء يستحلون فإهنم وحنوهم،

 159 ................................................................................................ .)((غريه من شر املرتد ألن

 أجر ي  حبط وقد يذنب, وال خيطئ ال أنه يعين ال وجهاده ,مبعصوم ليس اجملاهد أن املعلوم من فإن جُياهدون أهنم هب ث:الرابع
 من اجملاهدين تعاىل اهلل ح ذ ر وقد مشلة, غل الذي الرجل يف جاء كما املعصومة, النفوس قتل من بكثري أقل هي بأمور جهاده

 أ ْلقى ل م نْ  تق ول وا و ال فت بين وا الل ه   س ب يل   يف   ض ر بْ ت مْ  إ ذا آم ن وا ال ذ ين   أ يه ا يا :تعاىل قال كما اجلهاد حبجة ولو األرض؛ يف اإلفساد
نْيا احلْ ياة   ع ر ض   تْبتغ ون  . م ْؤم نام  ل ْست   الس الم   إ ل ْيك م   ث ري ة   م غان    الل ه   ف ع ْند  . الد  ْنت مْ  ك ذل ك  . ك   إ ن  . فت بين وا. ع ل ْيك مْ  الل ه   ف م ن   ق  ْبل , م نْ  ك 

ا كان   الل ه   ب ريما تْعم ل ون   مب    .. ............................................................................................ 159خ 

ة املارقة   تَنط عَ  بـَيـ َنت   األحاديث أن: اخلامس د   عبادته وسائر بل وصيامه صالته حيتقر الصحابة من املرء أن لدرجة ,غلو هم وش 
 جهادهم, أمام جهاده حيتقر قد فاملرء أوىل, باب من اجلهاد فيه يدخل وهذا وأعماهلم, وعباداهتم وصيامهم صالهتم أمام وعمله

 در وهلل, البدعة واجتناب السنة, موافقة يف ذلك قبل القضية إن بل العمل؛ مبجرد مرتبطة ليست فالقضية, آثار ذلك يف وردت وقد
 ابهلدى ولكن االجتهاد؛ بكثرة الفضل فليس): اهلل رمحه قال حيث عبارة وأوضح صورة, بأجلى القضية هذه و ض ح   اإلسالم شيخ

: اخلوارج يف وسلم وآله عليه هللا صلى النيب قال وقد بُعًدا، هللا من ازداد إال اجتهاًدا، مبتدع ازداد ما: األثر يف جاء كما والسداد،
 من ميرقون حناجرهم، جياوز ال القرآن يقرؤون قراءهتم، مع وقراءته صيامهم، مع وصيامه صالهتم، مع صالته أحدكم َيقر))

 من وغريهم واجلهمية والقدرية الرافضة من الكثري القبلة أهل من البدع ألهل ويوجد(( الرمية من السهم ميرق كما اْلسالم
 ذلك، من احلسن يُراد إمنا لكن واملشركني، الكتاب أهل من لكثري وكذلك والعمل، العلم يف السنة ألهل يوجد ال ما االجتهاد

 ما! علي أاب اي: له فقيل وأصوبه، أخلصه: قال  ع م الم  أ ْحس ن   أ ي ك مْ  ل ي ب ْل و ك مْ   :تعاَل قوله يف عياض بن الفضيل قال كما
 حىت يُقبل مل خالًصا يكن ومل صواابً  كان وإذا يُقبل، مل صواابً  يكن ومل خالًصا كان إذا العمل إن: فقال! وأصوبه؟ أخلصه
 162 ......................................... .)((السنة على يكون أن والصواب هلل، يكون أن واخلالص صوااًب، خالًصا يكون

رَ  العلماء أن) :السادس  مع حصل كما الكفار يقاتلون كانوا أهنم رغم خوارج، أبهنم الف َرق   م نَ  كثري على حكموا التاريخ وَعبـ 
 ليس أنه العلماء من أحد يقل ومل شرًسا، قتااًل  الباطنية العبيديني قاتل حيث القريوان، بالد يف املشهور اخلارجي يزيد أيب

 بينهم فساووا الذمة، أهل لدماء حفظهم يف اخلوارج خالفوا اخلوارج؛ فرق من فرقة وهم النجدات أن   املعلوم وم نَ  خبارجي،
 أهنم السنة علماء من أحد يقل ومل واألواثن، اْلسالم أهل قتلوا فالنجدات دمائهم، إهدار يف املسلمني من خمالفيهم وبني

 163 ............................................................................................................)((خبوارج ليسوا

 164 .................................................................................................. الثالث الفصل

 164 ....................................................................................... الشريعة يطبقون أهنم يف
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 احلدود ويقيمون وَيكمونه، الشرع ُيطَب قون أهنم هو الناس؛ على تلبيًسا أكثرها نقل مل إن رواًجا الشبه أكثر ومن
رَ  وكلما الصالة، أثناء احملالت ويغلقون احلجاب، ويفرضون الشرعية،  ليدندنوا وأبواقهم الغالة له انربى ُمـَحذ  رٌ  منهم َحذ 

 164 .............................................................. :أوجه عدة من الشبهة هذه على والر د  . القضية ِبذه

 احلدود وتطبيق الشريعة حتكيم قضية ألن فعاًل، اخلوارج هنج اجلماعة هذه انتهاج يؤكد الشبهة هذه طرح إن: األول
 الشعار؛ ِبذا يترتسون فكانوا( هلل إال حكم ال: )يقولون كانوا حيث التاريخ، عرب اخلوارج رفعه الذي الشعار هي كانت

 ابن ذكر وقد: )عنه هللا رضي علي قال كما ابطل ِبا أريد حق كلمة عن عبارة كان الشعار وهذا، ابحملكمة مسوا ولذلك
 وال الرجال، هللا دين يف أشركتَ ! علي اي: فقال اخلوارج من رجل إليه قام إذ يوًما َيطب هو بينما عليًّا أن أيًضا جرير
 ابطل، ِبا يُراد حق كلمة هذه: يقول علي فجعل هلل، إال حكم ال هلل، إال حكم ال جانب كل من فتنادوا هلل، إال حكم

 حىت ابلقتال نبدأكم ال وأن هللا، مساجد مننعكم ال وأن معنا، أيديكم دامت ما فيئا مننعكم ال أن علينا لكم إن: قال ث
 خطيًبا قام عليًّا أن وذلك القرآن، من آبايت والتعريض والشتم، السب وأمسعوه خطبه، يف لعلي تعرضوا وقد، )(تبدؤان

 وهو منهم رجل وقام هلل، إال حكم ال يقول كل منهم مجاعة فقام وعابه، فذمه اخلوارج؛ أمر فذكر اجلمع بعض يف

يَ  َوَلَقد   : يقول أذنيه يف إصبعه واضع تَ  لَئ ن   قـَب ل كَ  م ن   ال ذ ينَ  َوإ ََل  إ لَي كَ  ُأوح  رَك  َبَطن   َأش   م نَ  َولََتُكوَنن   َعَمُلكَ  لََيح 

ر ينَ  َاس  مُ : ويقول املنرب على وهو وهكذا هكذا يديه يـَُقل  بُ  علي   فجعل  اخل   164 ........... .)((فيكم ننتظر هللا ُحك 

 الشرع حتكيم إَل الدعوة أن جتد فسوف وخطبهم مقاالهتم من التاريخ عرب اخلوارج كلمات بعض استعرضنا ولو :الثاين
 بن هللا عبد وهو للخوارج رئيس أول يقول، هللا أنزل مبا َيكم ال أبنه خالفهم من كل يت همون حيث ذلك، حمور كانت
 من واخلروج املنكر عن والنهي ابملعروف ابألمر القيام عليهم موجًبا منزله، يف اجتمعوا حني أتباعه خماطًبا الراسيب وهب
 عندهم آثر عناء؛ إيثارها اليت الدنيا هذه تكون أن القرآن، حكم إَل ويُنسبون ابلرمحن، يؤمنون لقوم ينبغي وما: )أجله
 164 .............................................. .)((بنا فاخرجوا ابحلق، والقول املنكر عن والنهي ابملعروف األمر من

:أمحد مسند يف كما اخلداع هذا إَل االلتفات من وحتذ ران األمر هذا إَل تنبهنا الشريفة األحاديث جاءت وقد: الثالث
 ..................................................................................................................... 166 

 مجاعة هل نتساءل أن لنا فإن والشعارات، اْلدعاءات مبجرد وليست ابحلقائق األمور فإن سبق ما على وبناءً  :الرابع
 167 ....................................................................................... حقًّا؟ الشريعة يطبقون الدولة

رُ  وابلتايل الشريعة، فهم عدم من بداية يبدأ اخللل إن اجملاهدين؟ من خمالفوهم أم هم الشريعة بتطبيق األوَل ومن  َقص 
 شيخ ذلك وضح وقد الدين، إقامة وهي الشريعة ْلقامة العام املعىن فهم دون العقوابت بعض على الشريعة تطبيق

 167 ....................................................................................... :قال حيث هللا رمحه اْلسالم

 حظ ونذكر فسنذكرها العلماء، عليها نص اليت العشرة اخلالفة مبقاصد يتجلى الشريعة تطبيق أبن نقول مفصل وبشكل
ُُمور   م ن   يـَل َزُمهُ  َواَل ذ ي": )السلطانية األحكام" يف فقال املقاصد هذه املاوردي بـَني   وقد، منها الدولة مجاعة  ال َعام ة   األ 
َياءَ  َعَشَرةُ   169 ....................................................................................................... :َأش 
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ف ظُ  َأَحُدَها َتق ر ة   ُأُصول ه   َعَلى الد  ين   ح  ُم ة ، َسَلفُ  َعَلي ه   َأمج َعَ  َوَما ال ُمس  َتد عٌ  جَنَمَ  فَإ ن   األ  َهة   ُذو زَاغَ  َأو   ُمبـ  َة، لَهُ  َأو َضحَ  َعن ُه؛ ُشبـ  ُج   احل 
 َ َا َوَأَخَذهُ  الص َواَب، َلهُ  َوبـَني  ُُقوق   م نَ  يـَل َزُمهُ  مب  ُُدود ، احل  ، م ن   حَم ُروًسا الد  ينُ  ل َيُكونَ  َواحل  ُم ةُ  َخَلل   169 ........ .زََلل   م ن   مَم ُنوَعةً  َواأل 

َكام   تـَن ف يذُ : الث اين   َح  َ  األ  ر يَن، بـَني  َ  اخل  َصام   َوَقط عُ  ال ُمَتَشاج  ٌ، يـَتَـَعد ى َفاَل  الن َصَفُة، تـَُعم   َحىت   ال ُمتَـَناز ع نيَ  بـَني  .َمظ ُلومٌ  َيض ُعفُ  َواَل  ظَامل 
 ............................................................................................................................ 169 

َايَةُ : الث ال ثُ  ، َعن   َوالذ ب   ال بـَي َضة ، مح  َر مي  ، يف   الن اسُ  ل يَـَتَصر فَ  احل  ُروا ال َمَعاي ش  َفار   يف   َويـَنـ َتش  َس  .َمال   َأو   ب نَـف س   تـَغ ر ير   م ن   آم ن نيَ  األ 
 ............................................................................................................................ 169 

ُُدود   إقَاَمةُ : وَالر اب عُ  ، َعن   تـََعاََل  اَّلل    حَمَار مُ  ل ُتَصانَ  احل  ن ت َهاك  اَلك   إت اَلف   م ن   ع َباد ه   ُحُقوقُ  َوحُت َفظَ  اال  ت ه   169 ...................َواس 

سُ  َام  ل ُعد ة   الثـ ُغور   حَت ص نيُ : وَاخل  ة   ال َمان َعة   اب  اف َعة ؛ َوال ُقو  َع َداءُ  َتظ َفرَ  اَل  َحىت   الد  َته ُكونَ  ب غ ر ة ، األ   ف يَها َيس ف ُكونَ  َأو   حُمَر ًما، ف يَها يـَنـ 
ل م    169 ..................................................................................................... .َدًما ُمَعاَهد   َأو   ل ُمس 

سُ  َهادُ : وَالس اد  اَلمَ  َعاَندَ  َمن   ج  ل مَ  َحىت   الد ع َوة ؛ بـَع دَ  اْل  س  ُخلَ  َأو   ُيس  َق    ل يـَُقامَ  الذ  م ة ؛ يف   َيد   الد  ين   َعَلى إظ َهار ه   يف   تـََعاََل  اَّلل    حب 
 170 ....................................................................................................................... .ُكل  ه  

َبايَةُ : وَالس اب عُ  ء   ج  ت َهاًدا؛ َنصًّا الش ر عُ  َأو َجَبهُ  َما َعَلى َوالص َدقَات   ال َفي   170 ..................... .َعس ف   َواَل  َخو ف   َغري    م ن   َواج 

نُ  ق   َوَما ال َعطَاايَ  تـَق د يرُ : وَالث ام  َتح  ُعهُ  تـَق ت ري ، َواَل  َسَرف   َغري    م ن   ال َمال   بـَي ت   يف   َيس  ريَ  َواَل  ف يه   تـَق د ميَ  اَل  َوق ت   يف   َوَدفـ   170 ... .أَت خ 

عُ  َفاءُ : الت اس  ت ك  َُمَناء ، اس  ، م نَ  إلَي ه م   يـَُفو ضُ  ف يَما الن َصَحاء ، َوتـَق ل يدُ  األ  َع َمال  ، م نَ  إلَي ه م   َوَيك ُلهُ  األ  َم َوال  َع َمالُ  ل َتُكونَ  األ   األ 
ل َكَفاَءة   َم َوالُ  َمض ُبوَطةً  اب  َُمَناء   َواأل  أل   170 .............................................................................. .حَم ُفوَظةً  اب 

رُ  رَ  َأن  : ال عَاش  ه   يـَُباش  ُُمور   ُمَشارََفةَ  ب نَـف س  ؛ َوَتَصف حَ  األ  َوال  َح  َياَسة   ل يَـنـ َهضَ  األ  ُم ة   س  َراَسة   األ   التـ ف و يض   َعَلى يـَُعو  لُ  َواَل  ال م ل ة ، َوح 

ة   َتَشاُغاًل  َم نيُ  ََيُونُ  فـََقد   ع َباَدة ، َأو   ب َلذ  ُح، َويـَُغش   األ   ف اْحك م األ ْرض   يف   خ ل يف ةم  ج ع ْلن اك   إ ن ا د او ود   ي ا : تـََعاََل  اَّلل ُ  قَالَ  َوَقد   الن اص 

ل ك   اهْل و ى ت  ت ب ع   و ال ب احلْ ق   الن اس   ب  نْي    . ................................................................ 170 الل ه   س ب يل   ع ن ف  ي ض 

 170 ............................................................................... :املقاصد هذه مع الدولة مجاعة حال

 173 .....................................................................!؟ املقاصد هذه حتقيق من الدولة مجاعة حظ هو فما

 بعد الشريعة حتكيم إَل املشتاقني املسلمني مشاعر لتجييش العاطفي الوتر على لعبت قد الدولة مجاعة إن:السادس
 فرعية، اجتهادية مسائل األصل يف وهي اجلماعة، بصالة الناس وإلزام اخلمار، فرض من الصور بعض إَل فأتت قرون،

 هذه أثبتت وقد واحلديث، القدمي يف الشريعة تطبيق تدعي اليت الدول بعض جتربة من احلقيقة يف فيها استفادوا وقد
 األمور   بعض ُتطب  قُ  كانت اليت الُعَبيد ي ةُ  الدولة كانت   مثاًل؛ القدمي ففي املسلمني، مبشاعر اللعب يف جناعتها التجارب
 املائة رأس على ظهروا فإهنم القداح؛ عبيد بين قصة: )هللا رمحه الوهاب عبد بن حممد الشيخ قال فقد للخداع، الشكلية  

 أهل من أقوام فتبعه هللا، سبيل يف واجلهاد الطاعة بزي وتزاي   فاطمة، ذرية من علي آل من أنه هللا عبيد فاد عى الثالثة
 اْلسالم شرائع خمالفة وأظهروا والشام، مصر َمَلُكوا ث بعده، من وألوالده املغرب يف كبرية دولة له وصار املغرب،
 يدل ما منهم وظهر الشرع، وخمالفة الشرك من أشياء أظهروا لكن واملفتني، القضاة ونص بوا واجلماعة، اجلمعة وإقامة

 175 ................................................................. .انتهى )((كفرهم على العلماء فأمجع نفاقهم، على

 املسألة وهذه عليها، الغالة وإصرار احلدود، تطبيق مسألة وهي أال إليها؛ النظر لفت من البد مسألة وهاهنا :السابع
 العقوابت، جانب على يركزون التاريخ وعرب واملتجربين الظلمة أن العلم من البد ولكن ِبا، البحث إفراد إَل حتتاج
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 بتوفر إال تقيمها وال ابلشبهات؛ احلدود لدرء تتشوف فالشريعة ذلك، وضوابط الشرع من العقوابت موقع ومعلوم
 شرعة وهذه ابملخالف وفتكهم إجرامهم لشرعنة العقوابت هذه وجود يستغلون الطغاة ولكن موانع، وانتفاء شروط

 َوقالَ   وصلبهم قتلهم لتربير للمخالفني األرض يف واْلفساد احلرابة جرمية الطغاة يوجه ودائًما، رابنية وليست فرعونية

نُ  ُتل   َذُروين  : ف ر َعو  ، يـَُبد  لَ  َأن   َأخافُ  إ ين    َرب ُه، َول َيد عُ  ُموسى، َأقـ   السيد قال  ال َفسادَ  اأَلر ض   يف   ُيظ ه رَ  َأن   َأو   د يَنُكم 
 الباطل كلمة بعينها هي أليست مصلح؟ داعية كل عن مفسد طاغية كل كلمة بعينها هي أليست: )هللا رمحه القطب
 176 ..... اهلادئ؟ اْلميان وجه يف اخلواطر ْلاثرة اخلبيث اخلداع كلمة بعينها هي أليست اجلميل؟ احلق وجه يف الكاحل

 فلقد، ومجاعتك نفسك على تطبقها ال وأنت الشريعة تطبيق شعارك جتعل أن املقبول من هل نتساءل أن ولنا: الثامن
 واحملال، اخليال ضرب من احملكمة هذه تشكيل العدانين واعترب املستقلة، الشرعية احملكمة إَل النزول عن الدولة امتنعت

 وأبو الدرداء أبو خرج) فقد عنه هللا رضي عثمان قتلة امتنع كما الشرعي؛ التحكيم عن ميتنعوا أن اخلوارج ديدن وهذا
 وأقرب إسالًما، أبيك ومن منك أقدم إنه فوهللا الرجل، هذا تقاتلُ  َعالم! معاوية اي: له فقاال معاوية على فدخال أمامة
 فاذهبا قـَتَـَلَتُه، آوى وإنه عثمان، دم على أقاتله: فقال منك؟ األمر ِبذا وأحق ،وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول إَل منك
 هؤالء: فقال ذلك، له فقاال علي    إَل فذهبا. الشام أهل م ن   ابيعه َمن   أو ل أان ث عثمان، قتلة م نَ  فـَل ُيق دان له؛ فقوال إليه

 فلم أمامة وأبو الدرداء أبو فرجع: قال فلريمنا، شاء فمن عثمان، قتلة ُكل نا: فقالوا كثري خلق فخرج تراين، الذين
 177 ................................................................................................. .)((حرابً  هلم يشهدا

 180 ............................................................................................. الخامس الباب

 180 .............................................................................................. متممة مسائل

 181 ................................................................................................... األول الفصل

 181 ....................................................................... اخلوارج عند والشبهات الشهوات فتنة

. إبحدامها ينفرد وقد للعبد جيتمعان وقد الشهوات، وفتنة الفتنتني، أعظم وهي الشبهات فتنة: نوعان والفتنة فصل)
 الفتنة فهنالك اهلوى، وحصول القصد فساد بذلك اقرتن إذا والسيما العلم، وقلة البصرية، ضعف من الشبهات ففتنة

 وقلة بصريته ضعف مع اهلدى، ال اهلوى عليه احلاكم القصد، سيئ ضالل يف شئت ما فـَُقل   الكربى، واملصيبة العظمى

َوى َوَما الظ ن   إال   يـَت ب ُعونَ  إ ن : فيهم تعاَل هللا قال الذين من فهو رسوله، به هللا بعث مبا علمه  وقد  األَنـ ُفسُ  تـَه 

ل   اهلوى اتباع أن سبحانه هللا أخرب ُكم اأَلر ض   يف   َخل يَفةً  َجَعل َناكَ  إ ان   َداُوودُ  ايَ  :فقال هللا سبيل عن ُيض  َ  فَاح   الن اس   بـَني 

َق    حل  ََوى تـَت ب ع   َوال اب  ل كَ  اهل  ل ونَ  ال ذ ينَ  إ ن   اَّلل    َسب يل   َعن فـَُيض  َا َشد يدٌ  َعَذابٌ  هَلُم   اَّلل    َسب يل   َعن َيض  مَ  َنُسوا مب  ، احل  َساب   يـَو 
 إمنا فجميعهم بدعهم، مراتب حسب على البدع أهل وفتنة املنافقني، فتنة وهي والنفاق، الكفر إَل مآهلا الفتنة وهذه

 181 .............................. .)((ابلضالل واهلدى ابلباطل احلق فيها عليهم اشتبه اليت الشبهات فتنة من ابتدعوا

 188 ............................................................................................. النار أهل كالب املارقة
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 189 .................................................................................. اخلوارج عند املصلحة فقه يف فرع

 احملضة املصلحة قوامه معوج , بفقه علينا فيخرجون والشبهات, الشهوات فتنة عن نامجة عجيبة طريقة الفقه يف اخلوارج طريقة إن
 وينعون يشاؤون, ما ألنفسهم يرخصون فهم املصنفني, ح ري   ما اجلدل من أ وتوا فقد, اهلل عباد على والتنطع التشديد مع جلماعتهم,

 لكن: )فيقول الفاسد الورع أمساه مبا اخلوارج عند والتناقضات اإلشكالية هذه اهلل رمحه تيمية ابن لنا ويفسر, ُمالفيهم على األمر نفس
 189 .................................................................................... :جهات ثالث من الورع يف الغلط يقع

 193 .................................................................................................. الثاني الفصل

 193 .................................................. الدولة جبماعة ومقارنتها التاريخ عرب اخلوارج دول من مناذج

 193 ................................................................................................. (1) األزارقة منوذج

 194 ................................................................................................. (2) األزارقة منوذج

 195 .......................................................................... اخلارجي اْلابضي احلق طالب دولة منوذج

 200 .................................................................................................. الثالث الفصل

 200 ........................................................................................................ مـســـألـة

 200 ............................................. اليوم الشام كحال الناس من فرقة حال يف يكون اخلوارج خروج

ــيــهٌ   203 ......................................................................................................... تَــنـ ـب 

 

 


